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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els catalans es fien més dels mitjans de proximitat que dels estatals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els grups Els Fuets de Balaguer i Fum, fum, fum de Cornellà de Llobregat guanyadors de la primera 
edició del concurs AMIC-Directes

COMUNICACIÓ DIGITAL
Llum verda des de Brussel·les per a la joint venture de publicitat digital de les principals ‘telecos’ europees

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El Govern espanyol planeja no prorrogar l’acord marc publicitari

NOVES EINES
El New York Times promet un augment dels ingressos de l’acord de Google, ja que arriba als 11 milions de subscripcions

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Periodisme, mitjans i tecnologia: tendències i prediccions per al 2023 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Editors europeus i llatinoamericans signen una declaració en defensa del lliure exercici de la comunicació
TRIBUNA: Un curs per viure al dia
PETIT REPORTATGE: Els editors busquen augmentar els seus ingressos publicitaris, al costat de l’atenció constant als 
ingressos de les subscripcions 
ANÀLISI: El periodisme que s’acosta
DOSSIER: És la fi del quiosc com el coneixem?
OPINIÓ: El paper dels mitjans en una societat democràtica
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Els catalans es fien més dels mitjans 
de proximitat que dels estatals
Per Silvia Barroso / El Món

Els catalans es refien més dels mitjans de comunicació de 
proximitat –locals o nacionals– que dels estatals. Ho diu una en-
questa encarregada per un centre d’estudis espanyol, amb seu 
a Madrid. El Foro Periodismo 2030, presidit pel col·laborador 
d’El Món Fernando Jáuregui i dirigit pel periodista de TVE Ser-
gio Martín, ha encarregat una ambiciosa enquesta sobre la per-
cepció que lectors, oients i espectadors tenen del periodisme 
que es fa a l’estat espanyol.

Es tracta d’un extens sondeig de Metroscopia amb 5.000 en-
questes, 823 de les quals s’han fet a Catalunya. Els resultats 
es van presentar dilluns passat a Barcelona, al Col·legi de Pe-
riodistes. I la primera dada que destaca és que un 32% de cata-
lans donen més credibilitat als mitjans de Catalunya, deu punts 
per sobre del 22% d’entrevistats que trien confiar més aviat en 
els mitjans d’abast estatal. Al conjunt de l’estat, en canvi, la pro-
porció s’inverteix: un 29% dels enquestats prefereixen un mitjà 
estatal que un de proximitat, i només un 24% prefereix mitjans 
“locals o regionals”, segons la terminologia utilitzada en l’estudi.

A més de Jáuregui i Martín, van participar en la presentació de 
l’estudi, titulat La importància de la comunicació en la societat 
espanyola i catalana, el director general de Metroscopia, Andrés 
Medina, i Gema Rabaneda, responsable de Relacions amb els 
Mitjans i Reputació d’AXA Espanya, que dona suport al Foro 
Periodismo 2030. El centre de debat i estudis ja va presentar 
fa tres anys un altre informe, basat en una enquesta de GAD3 
amb 4.300 entrevistes, del qual va sortir-ne el llibre Periodismo 
2030. Recetas para la era de la comunicación digital. I ara han 
aprofundit en aquell estudi amb aquesta nova enquesta.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Mur de pagament: sí, però que pagui un altre
Un xifra que ha sigut destacada pels responsables de l’estudi 
és la dels enquestats que declaren que per tenir un periodisme 
de qualitat s’ha de pagar: un 39% dels entrevistats catalans 
creuen que és així, en contrast amb el 33% que es mostren en 
desacord amb aquesta premissa.

L’enquesta de fa tres anys mostrava dos punts més en el per-
centatge de rebuig al mur de pagament, de manera que hi ha 
una progressió, un augment dels ciutadans que consideren que 
el periodisme l’ha de contribuir a pagar el consumidor. Ara bé, 
aquest flamant 39% contrasta amb la confessió que després 
fan els mateixos enquestats: només un 24% estan subscrits 
almenys a algun mitjà de pagament o en compren al quiosc. 
“L’esperança són el 21% que diu que actualment no tenen cap 
subscripció però que ho havien estat, perquè poden ser recupe-
rables”, ha matisat Sergio Martín.

Ganes de creure en el periodisme, però molt escepticisme
Com a balanç global, Andrés Medina va oferir una lectura es-
perançadora dels resultats de l’enquesta. Creu que “reflecteix 
un panorama complex d’opinions” i que, malgrat les crítiques 
i l’escepticisme que transmet respecte del comportament dels 

mitjans –un 53% dels enquestats a Catalunya creu que no són 
del tot independents i al conjunt de l’estat el percentatge és del 
54%– “en el rerefons hi ha el reconeixement del periodisme 
com a eina imprescindible perquè la societat vagi per camins 
democràtics”. Segons el director general de Metroscopia, l’estat 
d’opinió general és que “els mitjans ho poden fer millor o pitjor, 
però tothom espera que ho facin bé”.

La lectura de Fernando Jáuregui és que “la gent comença a 
creure en el periodisme, en la funció social dels mitjans perquè 
els poders no es quedin amb el poder de la informació i de la 
llibertat d’expressió”. “Aquí caldria incloure-hi la part de l’accés 
dels periodistes a la informació, que està una mica de capa 
caiguda”, va advertir. En un altre moment de l’acte, però, va 
anar més enllà i va parlar de “menyspreu manifest pel que és el 
periodisme i el paper dels periodistes”, ja que molts enquestats 
admeten que s’informen més freqüentment a través de xarxes 
socials que amb mitjans professionals, encara que assegurin 
que les xarxes els mereixen menys confiança.

Es dona la paradoxa que només un 28% dels entrevistats diuen 
que tenen molta confiança o força confiança en les xarxes so-
cials però, a l’hora de la veritat, un 48% admeten que és el 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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mitjà a través del qual solen informar-se. En el mateix sentit, un 
59% diu que té molta confiança o força en els mitjans escrits, 
però només el 33% afirma que els consulta normalment. I amb 
la ràdio passa una cosa similar: un 64% confien en la ràdio 
com a mitjà informatiu però només un 40% diu que hi escolta 
les notícies habitualment. Per a Andrés Medina, es produeix un 
fenomen de “fast food” amb les xarxes: “No hi confio, sé que 
potser no són bones, però m’entretenen i ja m’està bé”. “Veu-
rem si això acaba provocant un desordre alimentari en el futur”, 
va plantejar projectant la metàfora cap al futur.

“Hi ha una certa esquizofrènia”, va admetre Sergio Martín. El 
director del Foro Periodismo 2030 creu que les contradiccions 
que fa aflorar l’enquesta són habituals en molts sondejos, on es 
barreja “el que és” la realitat –i un mateix– amb el que “es vol-
dria que fos”. Difícil de saber si els enquestats responen el que 
sincerament fan o el que volen que l’interlocutor pensi que fa.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi de Metros-
copia El periodismo en España: Cataluña. CLICAR AQUÍ (Foto-
grafia: S.B./El Món)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els grups Els Fuets de Balaguer 
i Fum, fum, fum de Cornellà de 
Llobregat guanyadors de la primera 
edició del concurs AMIC-Directes
Per Redacció AMIC

Dimarts, més de 150 persones d’arreu de Catalunya i les Illes 
Balears van assistir a l’acte de lliurament de premis de la 1a 
edició del concurs de Creadors de Contingut en Català, AMIC-
Directes, celebrat a l’Auditori de la Facultat Blanquerna, de 
Barcelona. Durant l’acte es van premiar un total de set grups, 
d’entre els 17 finalistes, pels seus vídeos en directe realitzats a 
través de les plataformes de Twitch i YouTube.

L’acte va comptar amb la presència d’Isabel Serrano, vo-
cal de la junta de l’AMIC, la qual va subratllar la importància 
d’iniciatives com AMIC-Directes, ja que “per a l’AMIC és un rep-
te molt important contribuir a fer més forta la comunicació en 
llengua catalana en formats que arribin als més joves: audiovi-
sual i en streaming, una forma directa de comunicar, també en 
català”. Seguidament, Francesc Xavier Vila, secretari de Políti-
ca Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va remarcar que 
“una cultura viva és capaç constantment de crear continguts 
que siguin interessants per a totes les generacions”. A conti-
nuació,  Roger Serra, director general de Fundació.cat, va elo-
giar “l’aposta que fa l’AMIC per la digitalització i els continguts 
en català, l’educació i fomentar el català en les noves eines i 
continguts”.

També es va comptar amb la presència de Carme Junyent, lin-
güista catalana, la qual va celebrar el lliurament de premis “per-
què una part importantíssima de la vida passa per les xarxes i 
ens podem expressar a través d’elles, i expressar-nos també 
vol dir mostrar qui som i fer-ho en la llengua que parlem (...). 
Ser presents en la xarxa en català, és també treballar a favor de 
la diversitat lingüística”. Per acabar, també es va comptar amb 
la presència d’Albert Roig, actor i creador de contingut en cata-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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là, qui va posar un toc d’humor a l’acte alhora que va recalcar 
la importància de no tenir por a utilitzar el català a Internet: “Si 
és normal utilitzar el català a casa, al supermercat, a l’escola...
perquè no ho ha de ser a les xarxes?”.

Dels 61 alumnes finalistes, el 1r Premi de la categoria d’E-
Sports va ser pel grup Els Fuets, de l’INS Almatà, de Balaguer, 
integrat per Vicent Esteve, Joel Mena, Pau Capdevila i David 
Palou, segons el jurat per “combinar l’emoció de la temàtica 
amb la professionalitat i els detalls d’un bon directe”.

En l’àmbit d’Actualitat, el grup guanyador va ser Fum, Fum, 
Fum,  de l’INS Miquel Martí i Pol, de Cornellà de Llobregat, 
format per Alex Sánchez, Eva Rodríguez, Elena Rodríguez, 
Diego Fernández i Mar Hidalgo, per “fer del seu directe un mix 
d’entreteniment i qualitat en l’àmbit tècnic”. Ambdós van estar 
premiats amb 1.200 euros destinats a la compra de material 
audiovisual.

Segon i tercer premi de la categoria d’E-Sports i Actualitat
El 2n Premi dins la categoria d’E-Sports se’l va endur el grup 
Som Esports, de l’INS Cendrassos, de Figueres, en paraules 
del jurat “per diferenciar-se de les temàtiques d’aquesta cate-

goria i donar-li un punt d’originalitat”. I el 3r Premi, el qual va ser 
atorgat de forma ex aequo, va ser pel grup Nova Era Futbol, de 
l’IES Maria Àngels Cardona, de Ciutadella, en paraules del jurat 
“per informar i portar a debat el futbol d’una forma entretinguda 
i respectuosa”, i el grup VSABOROSOS, de l’IE Les Vinyes, 
de Castellbisbal, en paraules del jurat per “executar un directe 
entenedor, coherent i dinàmic”.

En la categoria d’Actualitat, el 2n Premi va ser pel grup Les Mo-
distes, de l’INS Damià Campeny, de Mataró, en paraules del jurat 
“per la seva originalitat a l’hora d’escollir la temàtica del directe, 
juntament amb una molt bona execució i detalls tècnics”, i el 3r 
Premi va ser per al grup Kelme, de l’Institut Escola Tres Fonts, 
de Les Corts de Barcelona, en paraules del jurat “per mostrar 
una tertúlia enriquidora i que el talent va més enllà de la tècnica”.

D’altra banda, també es va destacar la gran participació del 
professorat: entre les tres professores finalistes, es va donar 
el premi “a la professora més motivadora” a Montse Griera, de 
l’INS Cendrassos, de Figueres, per engrescar a més de 30 alu-
mes a participar i crear contingut amb català. I en acabat, es 
van lliurar els diplomes als centres que van arribar a la final com 
a reconeixement a la feina feta durant el concurs.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La primera edició del concurs AMIC-Directes ha assolit els 600 
participants i s’han publicat més de 50 vídeos en directe a tra-
vés de les plataformes de streaming de Twitch i YouTube, amb 
un total de 61 alumnes finalistes d’entre 14 i 18 anys de dife-
rents centres de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. 

El concurs convocat per l’Associació de Mitjans de Comunica-
ció i Informació (AMIC) té l’objectiu d’impulsar l’ús del català a 
Internet entre els joves i s’espera continuar arribant a més cen-
tres en les pròximes edicions. (Fotografia: amic.media)

AMIC Directes en el programa Popap 
de Catalunya Ràdio

El concurs AMIC-Directes 
va anunciar els seus guan-
yadors el passat 14 de 
febrer a la final celebrada 
a l’Auditori de Blanquerna 
de Barcelona i el programa 
Popap de Catalunya Rà-
dio, centrat en els continguts en català de les xarxes socials,  ha 

volgut fer ressò de la iniciativa. Per aquest motiu, Mariola Dinarès, 
presentadora del programa Popap de Catalunya Ràdio, ha entre-
vistat el secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, i els guanyadors 
i professora més motivadora de la primera edició del concurs.

El secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, detalla a la prime-
ra part del programa les característiques del concurs i explica 
el motiu pel qual es va engegar la iniciativa: “tothom parlava 
que no es feia res per crear continguts en català a les xarxes 
socials i hem detectat amb aquesta primera edició que és una 
necessitat”. Des de l’AMIC es té l’objectiu de fomentar l’ús de la 
llengua catalana i amb aquest concurs la finalitat és fer-ho entre 
els més joves a través de les xarxes socials.

El grup Fum Fum Fum, format per Eva Rodríguez, Elena Ro-
dríguez, Diego Fernández i Mar Hidalgo de l’INS Miquel Martí i 
Pol,  guanyador de la categoria d’actualitat, ha narrat durant el 
programa com es van organitzar per crear el directe a través de 
Twitch i quines són les plataformes i els creadors de continguts 
que més segueixen.  Posteriorment, ha entrat en directe per 
via telefònica el grup Els fuets, guanyador del 1r Premi a la ca-
tegoria d’E-Sports, integrat per Vicent Esteve, Joel Mena, Pau 
Capdevila i David Palou de l’INS Almatà de Balaguer.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/amic-directes-premis-per-impulsar-la-creacio-de-continguts-en-catala/audio/1162637/
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Finalment, la guanyadora a la professora més motivadora, 
Montse Griera, de l’INS Cendrassos de Figueres, ha explicat 
“que va enfocar el concurs d’una forma més pedagògica”. “In-
tentem donar eines des de l’escola perquè els alumnes tinguin 
més criteri i un ús més conscient i reflectiu a l’hora d’accedir al 
món digital”, ha afirmat Griera.

La premsa estatal cerca ingressos 
alternatius tancant acords amb webs 
informatives locals
Per Óscar Gutiérrez Martínez / El Confidencial Digital

El sector de la premsa viu 
un bon moment amb la 
tornada de la publicitat a 
nivells previs de la pandè-
mia. Tot i això, segueixen 
sense quadrar els comp-
tes. Per això diversos mi-

tjans estatals estan buscant ingressos alternatius amb cursos de 
formació, jocs d’entreteniment… i aliances amb mitjans locals.

Segons expliquen a Confidencial Digital des de diverses capça-
leres, aquest pla passa per la signatura d’ acords amb mitjans 
locals i periodistes especialitzats en la informació de proximitat. 
Han detectat un públic que no està atès per la premsa genera-
lista: lectors d’entre 40 i 60 anys que estan interessats en les 
notícies de proximitat. Això ja estava passant als Estats Units, 
circumstància per la qual mitjans com New York Times estaven 
dedicant part del seu pressupost a crear notícies locals.

De ciutat o de barri
El tipus de contingut que demanen és informació d’un municipi, 
notícies d’un barri, ciutat, i esdeveniments relacionats amb els 
voltants on viuen o treballen.

S’esmenten mitjans digitals entrats en una urbs rellevant, de 
l’estil Cordópolis, mitjà que ofereix notícies de Còrdova, que 
va estar treballant amb Vozpópuli i ara es troba sota l’òrbita de 
eldiario.es.

Però també se citen casos de webs de barri, com Somos Ma-
lasaña, també dins de l’estructura de la capçalera que dirigeix 
Ignacio Escolar.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/cordopolis-vozpopuli-suman-fuerzas_1_7095139.html
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Facebook i problemes per captar anunciants
L’origen d’aquest moviment i la detecció d’aquesta necessitat, 
segons assenyalen des de diversos mitjans a Confidencial Digi-
tal, cal cercar-lo a l’auge dels grups de Facebook on es dema-
na informació local i hiperlocal per part d’aquests sectors de la 
població esmentats.

La idea plantejada a la direcció de diversos mitjans de comu-
nicació és crear aliances amb mitjans locals i periodistes es-
pecialitzats en informació de proximitat. Seguint els passos 
d’eldiario.es, l’acord es basarà que el mitjà estatal posi la marca 
generalista i s’arribi a un acord per al repartiment dels ingressos 
obtinguts per aquests continguts locals.

El problema que ha sorgit amb aquests nous mitjans de comu-
nicació de proximitat és la dificultat per trobar possibles anun-
ciants interessats a aparèixer al costat d’aquests continguts lo-
cals. Es tracta, expliquen, de tornar a sondejar pimes i negocis 
radicats a cada zona. (Fotografia: ECD)

El Govern espanyol es gasta més de 
240.000 euros per comprar portades 
de diaris impresos

El Govern espanyol ha 
tornat a recórrer a la 
compra de portades dels 
principals diaris impre-
sos de tiratge estatal per 
anunciar campanyes ins-
titucionals. Dilluns passat, 
molts lectors es van sorprendre al veure que els seus diaris de 
referència tornaven a incloure a la primera pàgina un anunci de 
l’Executiu. El Mundo, El País, La Razón i La Vanguardia van ser 
l’avançada d’”Un de cada cinc delictes es cometen a la xarxa”, 
la publicitat que el Ministeri de l’Interior va presentar oficialment 
la setmana passada, segons explica Fernando Cano a The Ob-
jective. 

Aquesta inserció publicitària va tenir un cost mínim de 60.000 
euros per diari, cosa que eleva la despesa governamental en 
més de 240.000 euros per totes les publicacions incloses a la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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campanya de dilluns. Una campanya que es produeix a més en 
ple any electoral i amb les eleccions municipals a tocar, posant 
novament en dubte la relació entre el Govern de l’estat i els 
mitjans i l’ús de la publicitat institucional com a eina de propa-
ganda de l’Executiu de torn.

Una situació que ha generat divisió en el sector de la premsa, 
ja que es critica que els mitjans informatius estiguin al servei de 
campanyes finançades amb diner públic, comprometent la seva 
credibilitat i hipotecant la seva portada, el recurs més valuós 
amb el que encara compten els diaris de paper. Fins i tot, els 
detractors d’aquesta inserció tenen por que el Govern utilitzi les 
portades dels grans diaris impresos per a noves campanyes de 
comunicació durant tot l’any 2023 i especialment quan s’acostin 
les eleccions generals del desembre.

Cal afegir, a més, que aquesta campanya no apareix registrada 
al Pla de Publicitat Institucional del 2023 publicat a finals del 
mes passat. Per al 2023 s’han aprovat 145,9 milions d’euros 
en concepte de publicitat institucional, quantitat a la que s’ha 
d’afegir la inserció de dilluns a portada. Moncloa duplica en dos 
anys la inversió en publicitat institucional, fins a 158 milions. 
(Font i infografia: The Objective)

Unidad Editorial pacta amb la plantilla 
una nova pròrroga del seu conveni 
col·lectiu
Unidad Editorial ha signat amb els sindicats una nova pròrroga 
del conveni actual. Tot i finalitzar la seva vigència el desembre 
de l’any passat, representants sindicals i empresa han decidit 
prorrogar -per segona vegada- la validesa fins al proper 30 de 
juny. D’aquesta manera, les dues parts guanyen temps per con-
tinuar amb les converses d’un nou conveni que es podrà antici-
par a la data límit i que, a la vegada, perllonga el darrer signat 
el març del 2018.

Serà el primer conveni col·lectiu que s’acordi després de la pan-
dèmia i després de l’ERO que va afectar la plantilla d’Unidad 
Editorial. Recordem que la companyia responsable de capça-
leres com El Mundo, Expansión o Marca va executar un Ex-
pedient de Regulació d’Ocupació durant l’estiu del 2021 que 
es va saldar amb prop de 70 treballadors acomiadats. (Font: 
Prnoticias)
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Els mitjans generen encara més 
desconfiança

La confiança en els mitjans baixa lleugerament aquest any, 
segons el darrer estudi d’Edelman, presentat recentment dins 
el seu informe anual internacional “2023 Edelman Trust Baro-
meter” en mostra l’anàlisi del grau de confiança del públic en 
diferents institucions.

L’informe revela que les empreses (amb una nota de 62 punts 
sobre 100) són les úniques institucions que generen confiança 
en la gent.

Les ONG es situen en el segon lloc, amb una nota de 59 punts, 
un menys que l’any anterior. Els governs són tercers, amb 51 

punts, mentre que els mitjans se situen en al quart lloc, amb 50 
punts, després de perdre un punt respecte a l’any passat.

Precisament, la confiança en els mitjans ha caigut a 16 dels 
27 països analitzats, mentre que ha millorat a 6 d’ells. El lector 
d’El Butlletí de l’AMIC ho pot comprar llegint l’informe “2023 
Edelman_Barometer”. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: 
Politico.com)

La informació local del futur serà cívica i 
produïda per la ciutadania, o no ho serà

Un nou informe finançat per 
la Knight Foundation dema-
na una revisió de la produc-
ció de notícies locals i els 
mètodes de finançament. 
Segons els seus autors, 
per sobreviure, el periodis-
me local hauria de tornar a 
centrar-se en la “informació 
cívica”, allò que millora la vida quotidiana dels ciutadans.
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No es tracta d’afegir informació més pràctica a les línies edito-
rials, sinó d’implicar tota la comunitat en l’elaboració d’aquesta 
informació cívica. I l’informe està ple d’exemples:

- Un grup de WhatsApp que dóna informació als immigrants 
sobre els serveis socials

- Una guia pràctica de les rutes d’autobús, feta amb gent local

- Un memorial en línia per als ciutadans que van morir de Co-
vid-19

Per als autors de l’informe, que operen fora dels mitjans tradi-
cionals, la salvació de la informació local no vindrà del sector de 
la premsa, sinó del voluntariat.

El lector pot ampliar aquesta informació amb la lectura comple-
ta de l’informe de la Knight Foundation The Roadmap for Local 
News. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: Media Nation)

Acord per a un nou model de 
quioscos a Barcelona

Després de molts mesos de feina conjunta entre l’Ajuntament 
de Barcelona i el sector, s’amplia el catàleg de productes i ser-
veis que els quioscos podran oferir a la ciutadania. L’objectiu de 
l’acord és protegir les persones titulars de quioscos davant de 
la crisi de la premsa escrita, les conseqüències de la pandèmia 
i la crisi global millorant les possibilitats de negoci.

El canvi de model de quioscos ha estat consensuat entre la Di-
recció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació 
Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província, 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quios-
cos de la Rambla.

El nou consens manté com a activitat principal la venda de 
premsa, en un mínim del 51%, però faculta els quioscos a ven-
dre productes fins ara no autoritzats, com ara cafè o menjar 
per emportar envasat. A més, afegeix una nova cara de pu-
blicitat als mòduls perquè els titulars augmentin els ingressos 
de l’explotació publicitària. També es treballarà amb serveis 
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socials per integrar-los a la xarxa de seguiment del programa 
Vincles, que té l’objectiu de reforçar les relacions socials de les 
persones grans que se senten soles i millorar-ne el benestar. 

El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat la “competèn-
cia deslleial i l’intrusisme” que comporta deixar que els quios-
cos de premsa puguin vendre cafè i menjar envasat. Segons 
el Gremi, és “inadmissible” voler rescatar els quioscos a costa 
d’“enfonsar” la restauració dels barris i afirma que treballarà per 
impedir que la normativa s’aprovi definitivament. A més, ha titllat 
d’incoherent aquesta decisió afirmant que, mentre s’“impedeix” 
l’obertura de nous locals, es promou que els quioscos siguin 
“bars encoberts”. (Font: MAE)

L’editorial Saldonar publica la 
col·lecció de periodisme narratiu 
Contrastos
L’editorial Saldonar ha anunciat la publicació de la col·lecció de 
periodisme narratiu Contrastos. La sèrie debuta amb La profun-
ditat de les butxaques, de Josep Lluís Micó, i De viatge pel país 
de la sang, de Per Nyholm. La tria està dirigida per la periodista 

i professora de la URL Alba Sabaté i neix “en oposició a la no-
ficció edulcorada, a l’acceleració anestesiant i a una simplifi-
cació que ens pot dur al cinisme”, segons afirma l’editorial. La 
col·lecció publicarà originals d’actualitat i clàssics del gènere 
“que no poden faltar en català”. Els llibres tenen com a denomi-
nador comú “la realitat més crua”.

Saldonar és una editorial especialitzada en la no-ficció i ara 
ofereix una col·lecció de periodisme narratiu, que “explica la 
realitat amb les eines de la literatura”. La biblioteca ‘Contrastos’ 
incorporarà quatre llibres cada any, sobretot traduccions. (Font: 
La República)
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Llum verda des de Brussel·les per a 
la joint venture de publicitat digital de 
les principals ‘telecos’ europees
Per Reason Why

 

La Comissió Europea ha aprovat la creació d’una empresa co-parti-
cipada (joint venture), la missió de la qual serà l’oferta d’una solució 
d’identificació digital basada en la privadesa, per part de les prin-
cipals companyies de telecomunicacions d’Europa. Així, Deutsche 
Telekom, Orange, Telefónica i Vodafone podran posar en marxa de 
manera oficial el projecte Trustpid -col·loquialment anomenat super-
cookie- en què han realitzat proves durant els últims mesos.

Atenent el Reglament de Fusions de la Unió Europea, 
l’organisme comunitari ha conclòs que la transacció no planteja-
ria problemes de competència a l’Espai Econòmic Europeu, tal 
com ha assenyalat en un comunicat. En conseqüència, segons 
el que assenyala la sol·licitud presentada al gener, l’empresa 
resultant oferirà una plataforma per donar suport a les activitats 
de publicitat i màrqueting digital de marques i editors a França, 
Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit .

“Subjecte al consentiment de l’usuari, l’empresa conjunta ge-
nerarà un codi digital únic derivat de la subscripció a la xarxa 
fixa o mòbil de l’usuari “, expliquen des de la Comissió Euro-
pea respecte a la futura solució de privadesa en què treballa-
ran els telecos. Aquest codi permetrà a les marques i editors 
reconèixer els usuaris en els seus llocs web o aplicacions sota 
pseudònims, agrupar-los en diferents categories i adaptar-ne el 
contingut a grups d’usuaris específics .

És a dir, la solució requerirà el consentiment afirmatiu per part 
del consumidor per activar les comunicacions de les marques 
a través de les pàgines web. Les úniques dades que es com-
parteixen són tokens digitals pseudoanònims“ que no es poden 
sotmetre a enginyeria inversa”, segons detallen les telecos. Els 
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usuaris podran acceptar o denegar el seu consentiment amb un 
sol clic, així com revocar qualsevol altre consentiment atorgat 
al lloc web de la marca o de l’editor, o mitjançant un portal de 
privadesa dedicat i de fàcil accés.

La decisió s’ha dut a terme després d’una investigació que 
ha examinat el vincle vertical entre les activitats de les qua-
tre empreses com a proveïdors detallistes de serveis mòbils i 
d’accés a Internet i els serveis de publicitat i màrqueting digital 
de l’empresa conjunta. Pel que fa a això, s’ha conclòs que hi 
hauria prou proveïdors alternatius per a la mateixa finalitat, de 
la mateixa manera que els competidors de les empreses po-
drien subministrar insums a la joint venture i/o proveïdors rivals 
de serveis d’identificació digital. (Infografia: Zonamovilidad.es)

El cànon digital obre un cisma entre 
els editors de premsa i les entitats de 
gestió audiovisual
El proper decret del Govern de l’estat amb el nou cànon di-
gital ha generat un cisma entre les associacions d’editors de 
premsa i les entitats de gestió representants del sector audio-

visual. La nova normativa estableix per primera vegada que cal 
remunerar diaris i revistes per la còpia privada, cosa que els 
inclou dins del repartiment que el sector musical i audiovisual 
fan d’aquesta taxa des de l’any 2017. Les fonts consultades pel 
digital The Objective indiquen que la principal divisió rau en el 
muntant que han de rebre els diaris impresos i digitals, escriu 
Fernando Cano.

Aquestes mateixes fonts indiquen que les diferències han es-
tat insalvables des que fa més d’un any es confirmés que els 
diaris i les revistes també han de ser compensats pel cànon 
digital. Mentre que les associacions del sector de premsa i re-
vistes consideren que haurien d’estar al voltant dels sis milions 
d’euros, les entitats de gestió van començar parlant de 700.000 
euros i ara han pujat fins a quatre milions. Una diferència de dos 
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milions d’euros que es manté pocs dies després que s’aprovi la 
nova normativa. (Font: The Objective)

L’EGM modernitza el mesurament 
d’oients de ràdio en línia en directe 
amb la creació d’un “audímetre 
censal”

L’Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) està instal·lant un nou sistema de mesurament de con-
sum de ràdio, sobre el qual es basa l’Estudi General de Mitjans 
(EGM), que contempla amb més precisió l’índex d’audiència en 
línia d’emissió en directe.

Aquesta organització va detectar fa uns mesos la necessitat 
de modernitzar el seu model de mètriques, tenint en compte 
l’augment progressiu que registraven els oients que escolten 
ràdio en directe per Internet. Aquesta xifra s’ubica avui al 20% 
i està previst que segueixi augmentant en els propers anys. 
Aquesta tasca de modernització metodològica va recaure en 
ODEC, l’empresa de serveis informàtics dedicada a la inves-
tigació de mercats, després de ser seleccionada a mitjans de 
l’any passat en un concurs convocat per AIMC .

Fins ara, l’audiència de l’oient de ràdio en línia en directe es 
mesurava mitjançant consultes en què es preguntava als en-
questats pel record d’escolta; és a dir, el sistema que es fa ser-
vir per al mesurament de consum de ràdio tradicional, que es 
mantindrà igual. (Font: Dircomfidencial – fotografia: eitb.eus)
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Les tecnològiques espanyoles surten 
en defensa de Google i Facebook i 
reobren la guerra amb Telefónica, 
Orange i Vodafone

Les empreses de telefo-
nia demanen més control 
sobre Facebook o Goo-
gle. Defensen que  una 
sola operadora (Telefò-
nica) arriba a pagar al 
voltant de 10.000 milions 
d’euros en impostos davant de la fiscalitat mínima de les com-
panyies tecnològiques. Es tracta de solucionar una anomalia 
tributària, diuen. “El món està canviant i les regles fiscals que 
hi havia per a un món més físic són diferents en un món més 
digital. El que fa és solucionar una asimetria”. 

La patronal tecnològica, AMETIC, indica, d’altra banda,  que 
“condicionar l’ús de la xarxa al pagament d’una taxa donaria a 
les companyies de telecomunicacions el poder de discriminar 

entre diferents continguts”. “Les empreses d’internet depenen 
d’una comunitat d’usuaris connectada que consumeixi els con-
tinguts proposats, cosa que anima els consumidors a contractar 
serveis d’internet d’alta capacitat, generant un «cercle virtuós» 
de dependència mútua en què cada part aporta serveis dife-
rents i complementaris, en benefici de l’usuari”, indica el presi-
dent de la patronal Pedro Mier.

La patronal tecnològica considera que Google o Facebook 
emprenen importants inversions a Espanya per “generar in-
fraestructures a internet”, com és el cas dels centres de dades. 
(Font: El Independiente – infografia: Panorama Audiovisual)

La Vanguardia optimitza el procés 
d’altes perquè subscriure’s costi 
menys de 21 segons
La Vanguardia ha llançat un nou espai dins del diari perquè els 
lectors puguin gestionar directament i independentment la ges-
tió de la seva subscripció, els que ja ho siguin, i els que no, pu-
guin donar-se d’alta d’una manera senzilla i ràpida. En concret, 
un dels objectius que es va marcar l’equip per al redisseny va 
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ser que donar-se d’alta des de zero ocupés el temps més baix, i 
ara és possible fer-se subscriptor amb un màxim de 21 segons, 
segons asseguren des del diari del Grup Godó.

Ha estat, afegeixen, “un projecte d’optimització conjunt amb el 
nostre equip de tecnologia que accelera al màxim la respos-
ta de la web i elimina passos innecessaris”. Àrea Subscriptor 
permet gestionar qualsevol canvi o consulta sobre la subscrip-
ció sense necessitat de fer cap trucada, així com configurar les 
newsletters, alertes d’última hora o accedir a la targeta del Club 
Vanguardia, expliquen. L’accés és directe i es pot fer a través 
del web del diari i de l’app. (Font: Laboratorio de Periodismo)

La Sembra reactiva Jornal.cat, el 
digital de l’economia social i solidària

La cooperativa de comunicació social La Sembra, de la mà de 
la Xarxa Digital Catalana (Xadica), ha reactivat el diari digital 
Jornal.cat. Així doncs, la capçalera reprèn la seva activitat per 
posar l’accent en l’economia social i solidària amb vocació de 
crear un altaveu dels projectes del sector i iniciatives alineades 
en valors. En la nova etapa, Jornal.cat presenta un equip i va-

lors renovats, amb Aina Serra com a directora i Neus Altisent 
com a cap de redacció.

“El mitjà donarà a conèixer projectes i persones d’arreu del te-
rritori, recents i històriques, innovadores i arriscades, estratègi-
ques i humanes que opten per una economia compromesa amb 
les persones i l’entorn, un model en creixement que Jornal.cat 
acompanyarà en la seva consolidació”, assenyala La Sembra 
en un comunicat. “Tenim clar que una alternativa és possible, ja 
existeix i Jornal.cat l’explicarà”, rebla.

Jornal.cat va néixer el 2005 com el primer diari digital d’economia 
domèstica a partir de la fusió del portal d’informació al consu-
midor Quins Preus!, el web d’opinió econòmica Entorns i els 
fòrums catalans de BorsaCat. (Font: Comunicació21)

Neix Discamedia.es, un diari sobre 
discapacitat creat per Servimedia

Ha nascut Discamedia.es, un nou diari digital a Espanya dedi-
cat en exclusiva a la informació sobre discapacitat. Creat per 
l’agència de notícies Servimedia, aquest portal vertical està 
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destinat especialment a les més de 4,3 milions de persones 
amb discapacitat que hi ha al país i les seves famílies.

Aquesta iniciativa periodística de Servimedia ofereix un web 
de notícies i informació sobre la discapacitat per garantir ple-
nament a aquest col·lectiu el dret que la Constitució del 1978 
consagra a l’article 20, ja que moltes d’aquestes persones se 
senten excloses pel tractament dels mitjans o troben barreres 
d’accessibilitat.

Discamedia.es posseeix una àmplia secció d’Actualitat que 
cada dia publica al voltant de trenta notícies sobre discapacitat, 
classificades per àrees temàtiques com accessibilitat, esport 
paralímpic, educació, ocupació, històries de superació, movi-
ment social i entitats del sector, dona, normativa, lleure i salut. 
(Font: MAE)
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El Govern espanyol planeja no 
prorrogar l’acord marc publicitari
Per Dircomfidencial

El Govern espanyol planeja no executar la pròrroga de l’acord 
marc publicitari que actualment està vigent. Aquest instru-
ment -regulat pel Ministeri d’Hisenda- és el mètode utilitzat per 
l’Administració General de l’Estat per contractar les agències de 
mitjans que gestionin les campanyes de publicitat institucional.

Aquest acord marc publicitari va entrar en vigor fa dos anys. La 
seva caducitat estava prevista per al proper 23 de maig -en el 

cas del lot 1- i per al 21 de juny -en el del lot 2-. Però el Govern 
tenia la potestat de prorrogar dos anys més els contractes amb 
les agències de mitjans. Tot i això, Dircomfidencial ha pogut 
saber que l’Executiu no té pensat executar aquesta renovació.

El pla, per contra, passa per licitar un acord marc aquest primer 
trimestre de l’any i que la seva entrada en vigor ja es produeixi 
durant el segon trimestre. Aquests terminis són força ajustats, 
pels quals podria haver lleugers retards. Actualment Hisenda 
està en fase de preparació de la nova documentació.

Des que va entrar en vigor l’actual acord marc publicitari a 
mitjans del 2021, el Govern de l’estat ha licitat un total de 77 
campanyes publicitàries , valorades totes elles en 107 milions 
d’euros (sense IVA). Per assignar aquest pressupost, Hisen-
da feia un concurs publicitari per cada campanya institucional 
en què només podien participar les agències homologades. 
Aquestes són 13 i entre elles hi ha grans multinacionals.

Media Sapiens ha gestionat més de la meitat del pressupost
Tot i això, la majoria dels contractes els ha guanyat una sola 
agència -Media Sapiens-, gairebé sense clients de l’àmbit pri-
vat. Aquesta empresa -amb 15 empleats al tancament del 2021- 
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ha gestionat 63 milions d’euros en campanyes públiques del 
Govern espanyol gràcies a l’acord marc vigent. És a dir, més de 
la meitat del pressupost total. I és que Media Sapiens ha estat 
adjudicatària de fins a 27 campanyes publicitàries en aquests 
dos darrers anys, un terç de totes les licitades.

Es dóna la circumstància que Media Sapiens ha guanyat els 
concursos de les campanyes més cares del Govern estatal. 
Algunes són la de l’Agència Tributària (7,2 milions), DGT (7 
milions d’euros), Estalvi Energètic (5,6 milions) o Red.es (5 mi-
lions). De fet, l’estratègia d’aquesta agència ha estat adjudicar-
se per tots els mitjans les campanyes grans i deixar a altres 
agències els comptes amb menys import. Ho ha aconseguit 
oferint els preus més atractius per al Govern, bàsicament l’únic 
criteri de selecció.

Gràcies a això, Media Sapiens ha disparat el seu negoci en els 
darrers anys . Els exercicis 2020 i 2021 ha facturat 50 milions 
d’euros i ha tingut un benefici net de 5 milions d’euros.

Al marge d’aquesta anomalia que ha marcat aquest acord marc 
publicitari, durant el seu període de vigència Hisenda va ha-
ver d’avisar les agències de mitjans seleccionades que havien 

de certificar les campanyes amb fonts oficials de mesurament, 
com és, per exemple, Kantar. Aquesta obligació va provocar el 
recurs de Media Sapiens davant del Tribunal Administratiu de 
Recursos Contractuals, que finalment va ser desestimat.

En qualsevol cas, fonts del mercat dubten que el proper 
acord marc publicitari pugui solucionar aquests problemes, ja 
que s’espera que la redacció dels plecs sigui força similar a 
l’actualment vigent. (Infografia: Marketing Insider Review)

La inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya continua per darrera de 
l’estatal
Segons l’estudi I2P, elaborat per MediaHotline a partir de dades 
d’Arce Media, en el primer semestre del 2022, la inversió publi-
citària de la ràdio a Catalunya només ha augmentat un 3,1%, 
amb una xifra de 23,6 milions d’euros. Es tracta d’un augment 
discret comparat amb el creixement del conjunt de la ràdio en 
l’àmbit estatal, que creix un 9,7%, segons apunten els autors 
de l’informe.
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Enric Yarza, de MediaHotline, ha explicat que “algun dels motius 
expressats en el primer trimestre segueixen vigents, com és el 
creixement important del mercat local de l’Estat especialment en 
el sector dels serveis públics”. “La Generalitat i les administra-
cions locals de Catalunya estan reduint les inversions en publici-
tat, mentre que la resta d’administracions locals i autonòmiques 
d’arreu de l’Estat les estan augmentant” ha apuntat Yarza.
 
En aquest sentit, la publicitat local a Catalunya ha crescut 
+3,5%, la publicitat local a la resta de l’Estat ha crescut +15,6%, 
mentre que els serveis públics a Catalunya han baixat -3,3% i 

a la resta de l’Estat el creixement ha estat del +27,4%. Moltes 
d’aquestes administracions autonòmiques també actuen com 
a patrocinadors en els diferents esdeveniments de la ràdio al 
carrer que aquest any ja es poden celebrar sense restriccions.

La ràdio tradicional i digital tenen un pitjor comportament 
a Catalunya 
Segons aquest informe, la ràdio tradicional a Catalunya aug-
menta un 2,1% la seva inversió, mentre que a la resta d’Espanya 
l’augment és del 8,6%. En l’àmbit digital, a Catalunya es redueix 
la inversió en 4 punts, mentre que a l’Estat puja 12,4% respecte 
del mateix període de l’any passat. El mateix succeeix amb la 
ràdio convencional i la ràdio temàtica, que es comporten pitjor 
a Catalunya que a l’àmbit estatal. I és que el creixement de 
la inversió publicitària a Espanya és el triple que a Catalunya. 
(Font i gràfic: acradio.org)

Google inicia les proves de Privacy 
Sandbox a Android

Google ha anunciat l’arribada a Android de la versió beta de 
Privacy Sandbox, la seva proposta de publicitat digital respec-
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tuosa amb les dades dels usuaris perquè els desenvolupadors 
puguin provar-la i avaluar-la en condicions reals. La versió beta 
de Privacy Sandbox per a Android es desplegarà de manera 
gradual, començant per una selecció de dispositius amb An-
droid 13, que podran accedir a la prova un cop se’ls hagi notifi-
cat a través del sistema operatiu.

La companyia cerca amb aquesta beta que tant els usuaris 
com els desenvolupadors puguin provar i avaluar en condicions 
reals les solucions amb què busca oferir un equilibri entre el 
respecte de les dades dels usuaris i la publicitat digital. Des de 
Google afirmen que aquesta beta incorpora noves interfícies de 
programació d’aplicacions (API) que no utilitzen identificadors 
capaços de rastrejar l’activitat dels usuaris a les aplicacions i 
als llocs web que visitin. (Font: Ultima Hora)

L’Agency Scope Espanya ens diu 
quines són les tres agències “més 
exemplars”
Scopen ha publicat l’ Agency Scope a Espanya 2022-2023, un 
estudi que en la seva vint-i-tresena edició torna a analitzar les 

relacions dels anunciants amb les agències amb què treballen i 
la percepció i imatge de les agències i altres agents especialis-
tes en màrqueting i comunicació a Espanya.

De totes les conclusions destaca que Ogilvy, McCann i Sra. 
Rushmore lideren la classificació d’agències creatives exem-
plars (les que s’aproximen, per als anunciants, a l’«ideal» i es-
tan influïdes per la satisfacció dels entrevistats amb les agèn-
cies amb què treballen actualment o han treballat en el passat). 
Entre les agències de mitjans, lideren la llista Havas Media, 
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iProspect i Carat i en els dos tipus d’agències, totes tres repe-
teixen, canviant posicions, el Top-3 del rànquing del 2020-2021.

L’estudi d’Scope parla també de la inversió en digital, que gaire-
bé es duplica en els darrers vuit anys. A Espanya, actualment, 
una companyia anunciant dedica una mitjana d’un 3.5% de la 
seva facturació (vendes) al pressupost de comunicació/màr-
queting/publicitat, diu el mateix estudi. Un percentatge «que no 
ha variat respecte a l’edició anterior de l’estudi i lleugerament 
superior a la mitjana 2014-2022 (3,2%). La ràtio d’inversió mi-
tjana de 9 mercats analitzats és de 2,6% i Sud-àfrica i l’Índia 
són els únics que superen el 4%».

Així mateix, l’estudi concreta que la inversió en Digital (46%) 
gairebé ha duplicat la xifra d’inversió en els darrers vuit anys 
(24% el 2014) i és superior a la resta de disciplines: ATL (34%) i 
BTL ( 20%). A nivell global trobem que els països on s’inverteix 
més a Digital són la Xina (50%) i Mèxic (48%)

Segons César Vacchiano, president i CEO de Scopen: “Des-
prés dels dos anys de pandèmia, els anunciants declaren que 
els seus reptes més grans es troben en els àmbits de Data, Di-
gital i Tecnologia. Alhora, perceben i valoren molt positivament 

l’esforç que les agències han fet per reforçar les seves capa-
citats en aquests àmbits. Els anunciants estan molt satisfets 
amb les seves agències, valoren la contribució al creixement 
dels negocis i mostren poca disposició al canvi. Les agències 
han sortit reforçades després de la COVID-19 i no ha passat el 
mateix amb altres agents amb què treballen les marques”.

El Butlletí de l’AMIC us facilita l’accés a l’estudi Agency Sco-
pe a Espanya 2022-2023. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Scopen)

El grau en Publicitat i Relacions 
Públiques impulsa Response UPF, 
una plataforma de comunicació 
responsable

Response UPF és una Pla-
taforma de Coneixement per 
a la Comunicació Estratègi-
ca Responsable, vinculada 
al grau en Publicitat i Re-
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lacions Públiques de la UPF, que té l’objectiu d’oferir estratè-
gies i solucions comunicatives a fundacions, ONGs i iniciatives 
solidàries, a través de metodologies d’aprenentatge-servei i 
voluntariat per part de l’alumnat. La plataforma està formada 
per alumnat del grau en Publicitat i Relacions Públiques i està 
coordinada per Lluís Trillo, professor associat del Departament 
de Comunicació.

A través de Response UPF els estudiants tindran la possibilitat 
de crear campanyes i de desenvolupar estratègies i accions de 
comunicació reals que les entitats sol·licitants duran a terme i 
que comptaran amb el suport de la UPF. Totes aquelles estra-
tègies o accions de comunicació dutes a terme per Response 
UPF es regeixen pels principis d’honestedat, equilibri, respecte, 
transparència, coherència, sostenibilitat, bidireccionalitat i equi-
tat que caracteritzen la comunicació responsable.

Response UPF s’estrena aquesta setmana amb quatre projec-
tes en desenvolupament; el Bivac solidari al Castell de Montjuic 
per recollir fons per a la Fundació Arrels; l’entitat Superacció, 
que impulsa la superació personal de persones joves en risc 
d’exclusió social a través de l’esport, l’activitat física, l’educació 
i l’acompanyament emocional; l’associació Djuma, creada per 

l’alumni del grau en Publicitat i Relacions Públiques Laia Dosta, 
que treballa per garantir una salut i educació inclusives, equitati-
ves i de qualitat, així com l’empoderament de la dona a Mali; i la 
fundació Kalida, que crea centres de suport a persones amb càn-
cer, situats a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals 
públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per 
acollir i acompanyar les persones que ho necessitin, així com als 
seus familiars, amics o cuidadors. (Font i infografia: UPF)

El Col·legi del Màrqueting i la 
Comunicació prepara el gran 
esdeveniment del sector a Sitges
Els Premis Impacte i la 
recuperada Nit del Màr-
queting i la Comunicació 
se celebraran el 8 de juny 
a Sitges com el gran es-
deveniment del sector. 
Organitzat pel Col·legi del 
Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, comptarà amb la 
direcció de Carlos Ortet, vicedegà d’innovació en continguts i 
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producció de l’entitat i CEO de l’agència Zoopa, i que ja va lide-
rar l’anterior edició dels Premis Impacte.

L’esdeveniment tindrà tres fases seguides i diferenciades. En 
primer lloc, el lliurament dels Premis Impacte com a reconeixe-
ment a les campanyes, accions, projectes i professionals més 
destacats de l’últim any a Catalunya. Tot seguit, els assistents 
als guardons podran gaudir de la Nit del Màrqueting i la Comu-
nicació als jardins del Teatre Prado, amb sopar i actes de reco-
neixement i actuacions. Per acabar, hi haurà una festa final en 
un xiringuito de platja amb música i networking festiu.

El Col·legi ressalta l’aposta que fa l’Ajuntament de Sitges per 
convertir la vila en un referent internacional per a la industria 
de la publicitat i la comunicació. De fet, l’esdeveniment tindrà 
lloc en el marc de la setena edició del festival d’innovació en 
comunicació Sitges Next, que se celebrarà els dies 7 i 8 de juny.

Precisament, aquest 2023, el Col·legi del Màrqueting i la Co-
municació compleix 25 anys, i per aquest motiu, l’agència Evil 
Love, soci corporatiu de l’entitat, ha preparat una imatge per-
sonalitzada i adaptada per l’ocasió. D’una banda, posant en 
valor la trajectòria de l’entitat des del seu naixement el 1998, i 

de l’altra, respectant i evolucionant el logotip inicial del Col·legi 
creat per Claret Serrahima. (Font: Comunicació21 – infografia: 
Marketing Directo)
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El New York Times promet un 
augment dels ingressos de l’acord de 
Google, ja que arriba als 11 milions de 
subscripcions
Per William Turvill / Press Gazette

El New York Times ha signat un nou “acord comercial” plu-
rianual amb Google. L’acord s’ha arribat al voltant de dos anys 
després que News Corp acordés el seu propi acord de tres anys 
amb el gegant tecnològic.

L’editor va dir en un anunci dilluns que les empreses “treba-
llaran juntes en eines per a la distribució de contingut i les 

subscripcions, utilitzant les eines de Google per al màrque-
ting, l’experimentació de productes publicitaris i, més enllà, 
subscriure’s amb Google i Google Ad Manager”.

El valor de l’acord no està clar. També es desconeix si The New 
York Times, com News Corp, s’ha registrat com a soci de Goo-
gle News Showcase. Tal com va informar anteriorment Press 
Gazette, Google ha endarrerit repetidament el llançament de 
Showcase als EUA, pel que sembla perquè ha tingut dificultats 
per apuntar-se a socis editorials.

L’acord s’ha anunciat poc després que The New York Times, 
com tots els altres grans editors de notícies dels Estats Units, 
perdés Facebook News com a font d’ingressos per llicències 
perquè Meta va tancar el programa de repartiment d’ingressos.

Meredith Kopit Levien, directora executiva de The New York Ti-
mes Company, va reconèixer l’acord de Google en una trucada 
de resultats amb inversors dimecres. Va dir: “Vam signar un acord 
comercial plurianual amb Google a finals d’any, que s’estén en 
moltes facetes del nostre negoci, inclosa la distribució de contin-
gut, el màrqueting i l’experimentació de productes. Començarem 
a veure els beneficis financers d’aquest acord a partir del 2023”.
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En els seus resultats del quart trimestre de 2022, el NYT va 
revelar que va tancar l’any amb 9,55 milions de subscriptors 
de pagament que van pagar 10,98 milions de subscripcions en 
paper i digital entre ells. Uns 8,83 milions dels subscriptors i 
10,26 milions de les subscripcions es van classificar com a no-
més digitals.

Kopit Levien va dir que la companyia havia afegit 240.000 nous 
subscriptors digitals nets al quart trimestre i poc més d’un milió 
durant el 2022 en conjunt.

El New York Times, que va augmentar el seu nombre de lectors 
de pagament amb l’adquisició de The Athletic l’any passat, s’ha 
fixat l’objectiu d’arribar als 15 milions de subscriptors a finals 
del 2027.

Els ingressos de l’empresa van ascendir a 668 milions de dòlars 
durant els darrers tres mesos de l’any, un 12,3% més que el 
mateix trimestre del 2021. El benefici operatiu va ser de 93 
milions de dòlars, una lleugera baixada (des de 94 milions de 
dòlars) a causa de les pèrdues de The Athletic i un càrrec tem-
poral relacionat amb la baixa de l’empresa d’un pla de pensions 
multiempresarial”.

Durant tot el 2022, els ingressos del NYT van ser de 2.310 mi-
lions de dòlars, un 11,3% més. Les subscripcions van suposar 
1.550 milions de dòlars d’ingressos, un 14% més, mentre que 
la publicitat, un 5,2% més, va generar una facturació de 523 
milions de dòlars. (Fotografia: Gensler)

La universalitat i l’experiència d’ús de 
WhatsApp vertebren la identitat visual 
renovada

  
WhatsApp ha revelat recentment l’actualització de la seva iden-
titat visual, duta a terme de la mà del Koto Studio, amb oficines 
a Berlín, Londres, Los Angeles i Nova York. Prenent el verd 
característic de la marca, el nou sistema de disseny universal 
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de l’aplicació cerca evolucionar la percepció de la plataforma 
com a servei de missatgeria a una robusta eina de comunicació 
i connexió. 

Tal com ha compartit recentment l’estudi de disseny a través 
dels seus canals, la idea central de la renovació de l’aparença 
ha estat “Forward. Together”. “ WhatsApp no és una eina de 
xarxes socials. És un producte segur i íntim dissenyat per brin-
dar a qualsevol persona, arreu del món, la capacitat de connec-
tar-se i promoure el canvi” , assenyalen a la seva pàgina web.

Els responsables de la nova identitat apunten que ha buscat 
aprofundir la connexió entre l’experiència del producte i el màr-
queting. Per això han desenvolupat una extensa paleta de co-
lors que reflecteix directament el producte i amb la qual es po-
den expressar diferents aspectes de la marca, “des de generar 
equitat en el verd de WhatsApp fins a moments que reflecteixen 
la configuració del mode fosc”. Es pot ampliar aquesta informa-
ció des d’aquest enllaç. (Font i infografia: Reason Why)

TinEye, una eina de cerca inversa 
d’imatges

Les tecnologies de cerca inversa d’imatges s’han convertit en 
una eina molt important per als periodistes. És una manera rà-
pida i fàcil per combatre les fake news i la desinformació, en un 
context de sobrecàrrega d’informació. Les principals eines són: 
TinEye, Google Images o Image Raider.

Un dels principals usos que fan els periodistes d’aquesta tec-
nologia és per verificar l’autenticitat d’un contingut. Això els per-
met comparar una imatge o vídeo amb altres que s’han publicat 
online per determinar si s’ha manipulat. Aleshores podran de-
cidir si aquella imatge és publicable o no. Un altre ús rellevant 
és el rastrejament de l’origen d’una fotografia. A més, la cerca 
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inversa d’imatges també pot ser especialment útil quan es co-
breixen notícies d’última hora.

Com funciona TinEye?: Tineye és un motor de cerca inversa 
d’imatges que utilitza tecnologia de reconeixement d’imatges 
per cercar imatges a internet. Quan un usuari puja una imatge 
a TinEye, la imatge és analitzada i comparada amb una base 
dades de més de 57,7 bilions de fotografies que han estat in-
dexades pel sistema. Si troba alguna coincidència, retorna una 
llista de resultats que poden incloure coincidències idèntiques 
o similars.

Els passos que cal seguir són: a) Accedeix a https://tineye.
com/; b) Puja la imatge o copiar l’adreça d’internet (URL), i c) 
Utilitza els filtres per trobar la imatge que busques. (Font i info-
grafia: CPC)

Google llança una eina per crear 
experiències de realitat augmentada 
en dispositius mòbils

Google Cloud presenta Flux immersiu de XR, una eina que 
permet crear i emetre experiències de realitat augmentada en 
milions de dispositius mòbils. A partir d’ara, els usuaris gaudi-
ran d’una experiència immersiva, interactiva i fotorealista sense 
haver de descarregar cap aplicació. Per fer-ho, només cal crear 
el contingut una vegada i executar-lo en qualsevol dispositiu.

Aquesta eina utilitza potents unitats de processament de gràfics 
(GPU) basades en el núvol de Google Cloud. Va ser presen-
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tada en la seva primera versió durant el Google I/O del 2022 
i actualment està integrada a Google Maps en la seva funció 
Vista Immersiva.

Així, Flux immersiu de XR ofereix la possibilitat d’  apropar mons 
i ecosistemes en tres dimensions als usuaris  mitjançant un link 
o escaneig d’un codi QR. De manera que els consumidors po-
dran veure de manera virtual, per exemple, com es veurien de-
terminats mobles i objectius en un espai o fins i tot els clients 
potencials d’un cotxe contemplar la manera com estaria al seu 
propi garatge. (Font i infografia: La Publicidad)

Com recuperar documents de Word 
esborrats o no desats

Quan s’està treballant a Mi-
crosoft Word, una de les grans 
pors que es pot tenir és el fet 
de perdre tota la feina que s’ha 
fet. Per defecte, Word fa còpies 
de seguretat cada deu minuts 
a partir de la seva versió de 

2010. Aquestes còpies queden emmagatzemades a les entran-
yes del nostre disc dur, i hi ha formes de recuperar el treball 
perdut, com explica José Alberto Lizana a Genbeta.

Igual que qualsevol altre programa, Word va generant fitxers 
temporals que són les còpies de seguretat del treball que 
s’està realitzant. En cas que l’ordinador hagi fallat, podrem ac-
cedir a tota aquesta informació seguint la ruta de direcció C:\
Users\”nom del teu usuari”\AppData\Local\Microsoft\Office\Un-
savedFiles en copiar-la i enganxar-la al explorador de fitxers. 
Però en el cas que aquesta carpeta no la trobis, pots seguir el 
procés següent: a) Obre el Word i genera un document en blanc 
nou; b) a la part superior prem a la pestanya Fitxer; c) al lateral 
esquerre prem a Informació; c) entre totes les opcions que us 
apareixen, feu clic a Administrar document i al desplegable se-
leccioneu Recuperar documents no desats.

Podeu ampliar la informació des d’aquest enllaç. (Font i info-
grafia: Genbeta)
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Periodisme, mitjans i tecnologia: 
tendències i prediccions per al 2023 
Per Ismael Nafría / Tendenci@s

Com ja és tradicional, a principis de l’any el Reuters Institute 
de la Universitat d’Oxford publica el seu informe de tendències 
i prediccions per al sector dels mitjans l’any 2023. Escrit per 
Nic Newman  el treball d’aquest any està basat en una enques-
ta a què han participat 303 líders de mitjans de 53 països. Fa 

dues setmanes, El Butlletí va fer-se ressò d’aquest treball de 
Reuters, però avui repassarem les seves conclusions de la ma 
d’Ismael Nafrías i Tendenci@s:

Són moltes les conclusions que es poden extreure de l’informe, 
i sospito que a cada lector de Tendenci@s us interessaran unes 
més que altres. Així que recomano una consulta pausada del 
treball del Reuters Institute per alinear bé els interessos de ca-
dascú. En qualsevol cas, sí que vull destacar algunes de les 
conclusions que més m’han cridat l’atenció aquest any o que 
em semblen més rellevants, extretes del resum executiu. 

• “2023 serà un any en què creixerà la preocupació per la sos-
tenibilitat d’alguns mitjans, en un context d’inflació galopant i 
una restricció profunda en les despeses de les llars. La inva-
sió de Rússia a Ucraïna, l’impacte cada cop més destructiu de 
l’escalfament global i les seqüeles de la pandèmia han sembrat 
la por i la incertesa en la gent. El periodisme sovint ha prosperat 
en aquestes condicions, però la naturalesa depriment i implaca-
ble de l’agenda informativa continua allunyant gran part del pú-
blic. Serà aquest l’any en què els mitjans es replantegin la seva 
oferta i brindin més esperança, inspiració i utilitat per fer front al 
doble repte que implica la desconnexió i l’evasió de notícies?”

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

• “Mentrestant, la propera onada d’innovació ja és aquí… i no 
ens referim al metavers. El 2022, els extraordinaris avenços de 
la intel·ligència artificial (IA) han posat al descobert oportunitats 
(i reptes) immediats per al periodisme. La IA ofereix als mitjans, 
per fi, l’oportunitat d’oferir informació i formats més personals i 
pot ajudar a bregar amb la fragmentació de canals i la sobrecà-
rrega d’informació”.

• “Els directius tenen molta menys confiança en les perspec-
tives de negoci que l’any passat en aquestes mateixes dates. 
Menys de la meitat de la nostra mostra d’editors, CEO i líders 
digitals (44%) diuen que tenen confiança respecte al 2023, i 
al voltant d’una cinquena part (19%) expressa poca confiança. 
Les preocupacions més grans estan vinculades a l’augment 
dels costos, el menor interès dels anunciants i l’estancament 
de les subscripcions. Fins i tot els que són optimistes preveuen 
acomiadaments i altres mesures per reduir despeses”.

• “La majoria (72%) sent preocupació per l’increment de “La ma-
joria (72%) sent preocupació per l’increment de persones que 
eviten les notícies persones que evitin les notícies (especial-
ment al voltant d’assumptes rellevants però sovint depriments, 
com la guerra a Ucraïna i el canvi climàtic) i només el 12% 

no mostra cap inquietud. Els mitjans planegen (especialment al 
voltant d’assumptes rellevants però sovint depriments, com la 
guerra a Ucraïna i el canvi climàtic) i només el 12% no mostra 
cap inquietud. Els mitjans planegen contrarestar aquesta ten-
dència amb aquesta tendència amb continguts explicatius con-
tinguts explicatius (94%), formats de (94%), formats de pregun-
tes i respostes preguntes i respostes (87%) i (87%) i històries 
inspiradores (66%), totes opcions considerades importants 
o molt importants aquest any. Produir notícies més positives 
(48%) és una resposta menys popular”.(66%), 

• “El 2023, més mitjans s’invertiran en subscripcions i membres 
subscripcions i membres: la majoria dels enquestats (80%) sosté 
que aquesta serà una font d’ingressos prioritària, per davant de la: 
dels enquestats (80%) sosté que aquesta serà una font d’ingressos 
prioritaris, per davant de la publicitat i publicitat (incloent-hi la na-
tiva). Tot i que la gent restringeix les seves despeses, més de la 
meitat (68%) encara espera aquest any cert augment dels ingres-
sos per subscripcions i altres continguts de pagament”. 

• “En termes d’innovació, els enquestats anticipen que destina-
ran més recursos al pòdcast i a l’àudio digital pòdcast i a l’àudio 
digital (72%), així com als (72 %), així com als butlletins enviats 
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per correu electrònic per correu electrònic (69%): es tracta de 
canals que han demostrat eficàcia per augmentar la fidelitat a 
les marques informatives.

• “També augmentarà la inversió prevista en formats de vídeo 
digital (67%), potser per impuls de l’explosiu creixement de 
TikTok. Per contra, només el 5% afirma que derivarà recursos al 
metavers, cosa que marca un escepticisme més gran respecte 
al seu potencial per al periodisme”.

• “Les empreses de mitjans van integrant discretament la 
intel·ligència artificial als seus productes per oferir experièn-
cies més personalitzades. Gairebé tres de cada deu enques-
tats (28%) diuen que la IA ja forma part habitual de les seves 
activitats, i un 39% confirma que ha fet experiments en aquest 
àmbit. Noves aplicacions com ChatGPT i DALL-E 2 també apor-
ten exemples d’eficiència en la producció i en la creació de nous 
tipus de continguts semiautomatitzats”.

• Més diaris deixaran de circular a causa de l’augment dels cos-
tos d’impressió i del debilitament de les xarxes de distribució. 
També podrem veure una altra onada de respectables capçale-
res passant a un model exclusivament en línia”.

El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe “Periodismo, medios y 
tecnología:tendencias y predicciones para 2023”, del Reuters 
Institute (Infografia: Reuters)

Les millors estadístiques de 
l’enquesta de periodisme de dades de 
2022
Més de 1.800 periodistes van participar en la segona edició de 
l’Enquesta de Periodisme de Dades de Data Journalism. Com 
en la primera edició, aquest projecte pretén examinar les ten-
dències, els canvis i la trajectòria del camp sobre els esdeveni-
ments actuals que van marcar l’any 2022. Enguany, han inves-
tigat com la guerra d’Ucraïna ha afectat i implicat periodistes de 
dades de tot el món, tal com van fer a 2021 - quan van tenir una 
secció especial sobre la pandèmia de Covid.

De l’estudi sobre l’enquesta destaca que més de la meitat dels 
periodistes de dades informen sobre govern i política (53%), 
confirmant aquesta àrea com el tipus de ritme més comú en 
periodisme de dades per segon any consecutiu. El segueixen 
de prop el medi ambient (46%) i l’empresa (42%).
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En comparació amb l’any passat, el nombre d’enquestats que 
van informar sobre salut va disminuir (-5 punts percentuals de 
diferència), cosa que indica una desacceleració de la cobertura 
de la pandèmia. D’altra banda, un ampli ventall de temes més 
petits està guanyant força en el periodisme de dades, amb el 
clima, l’energia, l’educació i l’opinió liderant el camí (3 punts 
percentuals de diferència en cadascun).

Pel que fa als mitjans de publicació utilitzats pels periodistes de 
dades, els tres primers són digitals: gairebé la meitat treballa 
en un mitjà digital només en línia, mentre que el 39% treballa 
en mitjans impresos o de difusió amb un lloc web. El 29% uti-
litza les xarxes socials per compartir la seva feina. Només un 
de cada disset treballa per a diaris o revistes només impresos, 
mentre que un de cada deu treballa a televisió o ràdio.

La gran majoria dels enquestats (56%) treballa per a un sol 
mitjà. La combinació més comuna de respostes múltiples que 
vam veure va ser la combinació de xarxes socials amb mitjans 
només en línia o mitjans que tenen tant un format imprès/difusió 
com una presència digital.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball elaborat per Data Jour-
nalism. CLICAR AQUÍ  
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Associacions i col·legis de 
periodistes de tot Espanya subscriuen 
un manifest en defensa dels graus 
universitaris en comunicació

Un total de vint-i-set associacions i vuit col·legis de periodistes 
de tot el territori estatal han subscrit un manifest en defensa 
dels graus universitaris en comunicació , en què se subratlla 
que els màsters i altres títols de postgrau no es poden conside-
rar una formació equiparable al grau de llicenciatura en Perio-
disme o Comunicació Audiovisual.

En concret, segons recull el text, les associacions i col·legis que 
subscriuen el manifest, rebutgen que “els posseïdors d’altres 
graus o llicenciatures universitàries aliens a la professió siguin 
considerats periodistes per haver realitzat un màster o un post-
grau relacionat amb el món de la comunicació”.

Aquest manifest destaca que els graus en Periodisme o Co-
municació Audiovisual impartits per les universitats espanyoles 
són “l’única titulació necessària i adequada per a l’exercici pro-
fessional, amb independència que legalment aquesta no sigui 
obligatòria per exercir”, i convida les universitats que impartei-
xen aquestes titulacions a revisar freqüentment els seus plans 
d’estudi, a fi d’actualitzar-los per tal duna formació adequada 
del seu alumnat.

Finalment, els signants del manifest conviden tots els periodis-
tes del país a “integrar-se en aquelles associacions i col·legis 
professionals que realment defensin la titulació acadèmica, per 
unir esforços en la lluita contra l’intrusisme i la dignificació de la 
nostra professió”. (Font i infografia: Espacio Dircom)
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Periodistas Reunidos, una agència de 
notícies pionera a Espanya en matèria 
de ciberdelinqüència

El periodista espanyol especialitzat en ciberdelictes, Francis-
co Canals, és l’impulsor del projecte Periodistas Reunidos, que 
neix com la primera agència de notícies a Espanya especialit-
zada en ciberdelinqüència. La missió és “generar contingut de 
qualitat, proveir els mitjans de continguts noticiosos i aportar 
valor al sector periodístic espanyol”.

El projecte ja ha passat el seu període de prova i ara comp-
ta amb 50 temàtiques noticiables i amb un tema nou cada 24 
hores: la ciberseguretat, el control parental, el cibercrim, el ci-
berterrorisme, la ciberdefensa, el dret a l’oblit o les estafes en 
línia, són alguns dels continguts que aborden. Els mitjans po-
dran servir-se en aquesta agència de notícies sobre sentències 
judicials, diccionaris de termes del cibercrim, ciberatacs, dades, 
reportatges i entrevistes a personatges rellevants de la ciberde-
linqüència en llengua hispana.

L’agència ja ha escrit durant la seva primera setmana sobre 
les escombraries electròniques, els 7.000 pirates de Corea del 
Nord, els límits de l’ètica al control parental, l’era del cotxe ro-
bat 4.0, els ciberatacs al Vaticà o l’arribada de la intel·ligència 
artificial al món de la ciberdelinqüència.

A més, un dels objectius d’aquest projecte és promoure la pro-
fessionalització d’aquest nínxol informatiu millorant el tracta-
ment i l’enfocament d’aquest tipus de notícies. L’agència infor-
ma sobre més de 200 males pràctiques al món digital amb un 
enfocament nacional i internacional i sempre en llengua espan-
yola. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com escriure un discurs oral.- Curs presencial. Barcelona. Di-
marts 21 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, presentat 
per Josep Vicenç Mestre, ensenya eines per escriure discursos, 
per captar i mantenir l’atenció de l’audiència i per arribar al cor de 
tots els oients. Aprendràs a crear el millor discurs possible per a 
cada ocasió. Ho farem de manera pràctica i dinàmica, compartint 
les millors tècniques dels millors especialistes.
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Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Tercera 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 23 de fe-
brer (De 10.00h a 13.00h) - En aquest nou curs, dirigit per Pilar Yé-
pez, coneixerem les últimes novetats i funcionalitats aparegudes 
a TikTok, Whatsapp Business, Instagram i LinkedIn i analitzarem 
com aprofitar-les al màxim per a la nostra estratègia social. Es pot 
seguir en diferit. Si et vols apuntar, escriu a cfd@periodistes.cat

Taller pràctic: usa la millor eina per a cada tipus de projec-
te.- Curs presencial. Barcelona. Dilluns 20 de febrer (De 15.30h 
a 19.30h) - L’objectiu d’aquest taller pràctic, a càrrec de Marta 
Aguiló, és conèixer les eines de disseny i maquetació gratuïtes 
que tenim a l’abast per crear continguts per a documents, me-
mòries corporatives, newsletters, web o xarxes socials. Veurem 
com crear peces digitals amb diverses eines i programes.

Periodisme Judicial.- Curs presencial. Barcelona. Dimecres 
22 de febrer (De 10.00h a 14.00h) - El periodisme judicial o 
de tribunals és una de les especialitats que necessita més co-
neixements del professional per poder traslladar la informació 
de forma clara, concisa i entenedora. Durant els últims anys, 
aquest tipus de periodisme ha adquirit més protagonisme per 
tot el que ha passat a Catalunya. Aquest curs, impartit per Mar 

Poyato, s’adreça tant als periodistes que comencen, com als 
que ja porten anys treballant, però volen actualitzar coneixe-
ments o especialitzar-s’hi.

Intel·ligència artificial aplicada als mitjans de comuni-
cació.- Curs presencial. Tarragona. Dilluns 27 de febrer (De 
09.30h a 14.30h) - L’objectiu del curs, a càrrec de Susana 
Pérez Soler, és explicar l’ús que es fa de la Intel·ligència Ar-
tificial i l’Aprenentatge Automàtic en les redaccions periodísti-
ques. Aprendrem què significa l’automatització de continguts 
en l’àmbit periodístic i quines són les experiències nacionals 
i internacionals més destacades i les eines que es fan servir.

Crea contingut gràfic amb Canva.- Sessió on line en direc-
te. Dimarts 28 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - Canva és una 
eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les 
nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de pape-
reria per imprimir. S’ha convertit en una eina indispensable per 
als professionals de la comunicació gràcies a la seva flexibilitat 
i possibilitat de crear continguts atractius tant online com offline. 
En el curs, conduït per Marta Aguiló, veurem les seves funcio-
nalitats i aprendrem els conceptes bàsics de disseny que hem 
de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts.
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Masterclass: Intel·ligència Artificial i Ètica. Eines per a la 
interpretació crítica de les tecnologies algorítmiques.- Sessió 
presencial. Barcelona. Dijous 2 de març (De 18.00h a 20.00h) 
- En aquesta Master Class, a càrrec de Patrícia Ventura, es 
volen plantejar els grans reptes ètics que comporta l’ús de la 
intel·ligència artificial, així com els seus límits, per habilitar les 
participants a informar-ne amb esperit crític i rigor; vigilar-ne les 
seves aplicacions a les diferents esferes de la societat, així com 
fer-ne una assimilació responsable alhora de fer-la servir.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Curs presencial. Barcelona. Divendres 3 i 10 de 
març (De 09.30h a 14.30h) - Amb aquesta formació, presenta-
da per Josep M. Brugués, aprendrem a fer arribar els nostres 
missatges i idees amb més claredat a tots els nostres públics 
interns i externs, ja sigui en situacions habituals o de crisi, a 
parlar amb més seguretat i confiança i a captar l’atenció del 
públic i dels mitjans de comunicació.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dilluns 6 de març al diumenge 2 
d’abril (12 hores) - El curs, impartit per Mario Sorribas i Fran-
cesc Ponsa, ensenya a assimilar el concepte de “storytelling” 

en el context de la comunicació política. Aprendrem a aplicar 
tècniques narratives en situacions pròpies de la política en àm-
bits com el municipalisme, la candidatura política, o la desco-
dificació de narratives rivals, farem servir el design thinking i 
adaptarem el relat a diferents canals i suports. 

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: CPC)
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Editors europeus i llatinoamericans 
signen una declaració en defensa del 
lliure exercici de la comunicació
Per diari Levante

Del 7 al 10 de febrer es va fer a Madrid el VI Congrés Inter-
nacional d’Editors de Mitjans Unió Europea – Amèrica Llatina, 
una trobada que ha estat escenari de debat entre quaranta pro-
fessionals del sector dels mitjans de comunicació de la Unió 
Europea i de l’Amèrica Llatina, i ha reunit editors de grups, di-
rectors de mitjans i periodistes de reconegut prestigi dels dos 
continents.

Amb el títol Com construir un nou model de comunicació soste-
nible?, el Congrés ha abordat assumptes clau de l’actualitat al 
sector com la infodèmia, les fake news o la infoxicació, en plena 
crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna, i la irrupció de 
la intel·ligència artificial. La trobada ha donat una atenció espe-
cial a l’evolució social dels països d’Amèrica Llatina i Europa, i 
ha permès analitzar qüestions tan rellevants com la llibertat de 
premsa i l’estabilitat política a Europa i Amèrica Llatina.

Com a fermall final del Congrés, els assistents han signat la De-
claració de Madrid, que inclou la disposició expressa dels profes-
sionals a seguir contribuint al benestar sociocultural i econòmic. 
Aquest document, que serà traslladat a la Comissió Europea i al 
Parlament Europeu, reconeix la informació com “un dret inalie-
nable de totes les persones i un instrument imprescindible per 
assegurar la democràcia, la llibertat, la igualtat, la cultura, les 
ciències, la convivència pacífica i el desenvolupament”.

Aquesta declaració considera que “la informació és imprescin-
dible en la denúncia de la violència, dels poders causants de 
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persecució ideològica, de les dictadures en general, i de les 
màfies i el terrorisme en particular, així com les pressions dels 
actors de l’economia que, amb el poder, condicionen contin-
guts periodístics”. L’escrit sol·licita la protecció dels periodistes 
a l’exercici de la professió per poder “garantir el dret a la infor-
mació responsable dels ciutadans, lluny dels discursos d’oci i 
discriminació”.

El VI Congrés Internacional d’Editors va comptar amb la presèn-
cia especial de Sevgil Musaieva, editora d’Ukrainska Pravda, 
que va exposar les dificultats amb què els periodistes fan ac-
tualment la seva tasca en una Ucraïna en guerra.

Una altra de les intervencions més destacades va anar a cà-
rrec de l’ambaixador en Missió Especial per a les Amenaces 
Hibrides i la Ciberseguretat, Nicolas Pascual de la Parte, que 
va analitzar en profunditat la situació geopolítica mundial i la 
guerra d’Ucraïna.

Florian Nehm, Head EU Affais d’Axel Springer, i María Rosa 
Tapia, directora del Departament de Dret Privat de la Universitat 
Rey Juan Carlos de Madrid, van explicar les claus de la Llei de 
Premsa Europea. Aquesta norma, una vegada aprovada, serà 

de compliment obligat en els vint-i-set Estats membre de la 
Unió Europea. (Fotografia: Mundiario.com)
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Un curs per viure al dia
Per Gonçal Mazcuñán i Boix, periodista / Revista Comunica-
ció21

 
La UManresa ha fet un curs adreçat a un alumnat sènior inte-
ressat en el funcionament dels mitjans de comunicació, amb 
ganes de conèixer els condicionants que incideixen en la tasca 
periodística per la influència de la publicitat o les subvencions 
i, sobretot, quina credibilitat mereixen les xarxes socials que 
han universalitzat l’accés lliure i gratuït a la recepció i emissió 
d’informació.

La singularitat del curs rau en el fet que l’alumnat no té cap 
intenció de dedicar-se professionalment al periodisme, ni li ha 
passat pel cap la bogeria de voler muntar un diari ni cap em-

presa de comunicació, sinó que se sent motivat per un anhel 
de voler viure al dia i continuar cultivant la trajectòria cívica i 
professional que els avala com a ciutadans inquiets, compro-
mesos i participatius. La vintena d’alumnes matriculats han vol-
gut conèixer i reflexionar sobre els conceptes que cal tenir clars 
a l’hora de cercar, obtenir i processar la informació que acaba 
de configurar el coneixement del món en què viuen, i quina és 
la quota de participació responsable que els toca aportar ara, 
just quan pensaven que ja estaven de tornada de tot, o gairebé.

L’experiència acumulada en una vida activa cívicament, so-
cial i professional, els fa conscients de l’enorme influència de 
la comunicació en el comportament dels ciutadans i com els 
condiciona l’allau informativa que els colga. L’objectiu, doncs, 
és mantenir-se actius en la participació, en la conformació de 
l’entorn social que els afecta, i utilitzar adequadament els mi-
tjans de comunicació que, en el moment actual, els provoquen 
algun tipus d’al·lèrgia i molta desconfiança.

S’han entossudit a voler conèixer el funcionament dels grups de 
comunicació que incideixen en l’espai informatiu/formador de la 
nostra societat. El seu finançament. Les servituds. El canvi de 
paradigma del negoci de les empreses periodístiques. Conèixer 
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el funcionament intern de les redaccions a l’hora de confeccio-
nar els continguts informatius. La incidència política i econòmi-
ca en la feina dels periodistes. Com es poden defensar de les 
intromissions en la seva tasca professional.

I ells, els alumnes, com a ciutadans participatius, quines eines 
tenen a l’abast per no caure en la desinformació de les notícies 
falses, interessades, i poder superar la sensació de manipula-
ció a què se senten sotmesos. Com a universitaris sèniors, han 
pogut desfer mites (com el de l’objectivitat informativa si no es 
té en compte la subjectivitat personal del receptor enfront del 
tema), o aclarir conceptes sobre empreses i periodistes assu-
mits durant anys de consum informatiu a través d’uns mitjans 
fortament condicionats per les derives ideològiques i econòmi-
ques que controlen el poder.

Ciutadans acostumats a sentenciar com resoldre problemes, 
per exemple, de circulació dins la ciutat, o de la inseguretat 
ciutadana, la integració dels immigrants i els drets i deures que 
haurien de complir-se a canvi de rebre prestacions socials, els 
sèniors han posat a prova criteris fonamentats en un consum 
informatiu guiat per simpaties més que no pas rigor informatiu. 
Així, han pogut connectar amb l’esforç del Col·legi de Periodis-

tes de Catalunya amb tots els estudis de Periodisme de les uni-
versitats catalanes per difondre els valors del Codi Deontològic 
de la professió entre els futurs periodistes, com a millor fórmula 
per recuperar la credibilitat del sector en una societat descon-
fiada, escaldada per pràctiques periodístiques allunyades de la 
informació veraç i contrastada.

L’aprenentatge també ha assenyalat la dependència econòmica 
d’uns mitjans aclaparats per successives crisis publicitàries, un 
canvi de model de negoci i una supeditació absoluta als interes-
sos dels governs de torn i el poder econòmic dominant. La fusió 
de capçaleres, la digitalització i el canvi de rols professionals, 
l’intrusisme, la precarietat laboral que condiciona continguts, el 
rigor informatiu que s’aigualeix i l’espectacle de banalització, ter-
giversació de la realitat… han estat temes de debat i descoberta. 
Per contrarestar, el Codi Deontològic, el Consell de la Informa-
ció de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la 
clàusula de consciència o els consells assessors han estat as-
senyalats com a eines al servei dels usuaris dels mitjans de co-
municació i la defensa dels seus drets enfront de la manipulació 
informativa. No cal dir que el curs ha estat un ensenyament útil 
per als alumnes sèniors de la UManresa. Llàstima que en fossin 
pocs. (Fotografia: Jordi Morros/UManresa Fub)
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Els editors busquen augmentar els 
seus ingressos publicitaris, al costat 
de l’atenció constant als ingressos de 
les subscripcions 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
Prop de 300 executius de notícies es van reunir a Copenhaguen 
per a la Conferència d’Innovació de Mitjans de l’Associació 
Internacional de Mitjans d’Informació (INMA per les sigles 
en anglès). L’esdeveniment va ser celebrat a les històriques 
instal·lacions de JP/Politikens, on els líders van compartir ca-
sos, experiències i consells sobre la indústria. 

L’empresa de tecnologia Twipe va publicar una amplia informa-
ció al respecte. De la qual en sintetitzem cinc dels punts clau 
abordats durant la conferència.

1. Els mitjans estan buscant augmentar els seus ingressos 
per publicitat igual que per subscripcions
“La propera gran novetat en ingressos per lectors és... la pu-
blicitat”, va dir Greg Piechota, investigador d’INMA. I és que 
durant els darrers anys molts han estat concentrant els seus 
esforços a generar ingressos a partir de subscripcions de ma-
nera que diversos experts vaticinen un efecte de fatiga entre 
els lectors. 

Per això, un tema recurrent durant la cimera va ser com tro-
bar noves estratègies per aconseguir augmentar els ingressos 
publicitaris sense deixar de centrar-se en el creixement de les 
subscripcions.

Si bé durant molts anys la proposta de publicitat digital sembla-
va no estar funcionant, els usuaris digitals avui toleren millor els 
models més nous com els que usen TikTok i Instagram, que es 
basen en algorismes de personalització i recopilació de dades 
enriquides. 
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Els directors de mitjans encara no han trobat una bona solució 
per integrar els anuncis no intrusius en les experiències de lec-
tura digital, però la publicitat premium és cada cop més present 
en les estratègies dels mitjans. “Es necessita una estratègia 
de dades sòlida i integrada per donar suport a un creixement 
així juntament amb noves plataformes publicitàries creades a 
mesura que s’acosta l’apocalipsi de les galetes de tercers”, su-
ggereix el text de Twipe.

2. Hi ha moltes dades però segueix sent difícil utilitzar-les 
a la pràctica
Durant l’esdeveniment diversos panelistes es van referir a la 
importància de les dades a l’hora de planejar el creixement di-
gital. Pål Nedregotten, Vicepresident Executiu a càrrec del des-
envolupament de Producte, Editorial i Subscripcions del grup 
Amedia de Noruega, va parlar dels seus èxits. Amb una base 
de subscriptors digitals que abasta el 60% dels seus lectors, 
Pål va vincular l’èxit d’Amedia amb la seva estratègia de dades 
intel·ligents que està integrada a totes les parts del negoci, des 
de les subscripcions fins a la publicitat i l’àrea editorial.

Segons l’expert, aconseguir que els lectors deixin enrere 
l’anonimat i iniciïn sessió al lloc web és clau. Això permet a 

Amedia conèixer en profunditat els seus lectors, ja que recopi-
len no menys de 130 tipus de dades diferents que els perme-
ten fer tres operacions: identificar quines són les històries amb 
millor exercici, quins continguts generen conversió i retenció, i 
com oferir-los als seus lectors. publicitat més rellevant.

3. La col·laboració és vital en alguns mercats per contra-
restar el poder de les grans empreses de tecnologia
La fricció entre els mitjans i les grans empreses de tecnologia 
no és cap secret. En una de les primeres conferències, Dorthe 
Bjerregard Knudsen, directora d’operacions de JP/Politiken, va 
parlar de com els mitjans danesos estan aprofitant l’oportunitat 
de recuperar el control amb la DPCMO (Organització de Ges-
tió Col·lectiva de Publicacions de Premsa Danesa) i una llei 
aprovada pel govern danès anomenada la Directiva del Mercat 
Digital Europeu.

En resum, la seva lluita se sintetitza en tres punts: 

- El contingut: Dels 700 mil milions de vegades que el contingut 
de JP/Politiken es va mostrar de forma gratuïta a les cerques 
de Google, només 43 mil milions van portar a una visita a un 
dels seus llocs web. Això es deu principalment a funcions com 
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Google Spotlight que mostra un gran extracte de contingut com 
a vista prèvia als resultats de cerca. Els mitjans danesos lluiten 
per tenir més protecció legal contra aquest ús del contingut.

- Les dades: A mesura que s’acosta el final de les galetes de 
tercers, els mitjans han de garantir un futur en què les dades 
atorgades directament pels usuaris siguin la norma. El risc és 
que les grans empreses de tecnologia puguin mantenir el con-
trol de les dades en establir el control del context en què aques-
tes es capturen.

- Els ingressos publicitaris: Es preveu que la participació dels 
ingressos publicitaris de Facebook i Google a Dinamarca arribi 
al 67 per cent per al 2025. Això només és possible a causa de 
la gran quantitat de dades que recopilen aquestes plataformes 
que permeten una millor orientació de la publicitat. Si bé la pro-
hibició de l’orientació del tot no es considera una solució, la 
introducció d’una prohibició de l’orientació de tercers podria ge-
nerar resultats positius i oferiria més transparència als usuaris 
sobre qui recopila les seves dades.

  

4. L’auge de l’aprenentatge en línia és una oportunitat
Earl Wilkinson, CEO d’INMA, va compartir amb l’audiència els 
aprenentatges sobre l’evolució de l’associació durant la pandè-
mia. Wilkinson va dir que com a resultat de la pandèmia, INMA 
havia decidit cancel·lar tots els esdeveniments presencials 
i passar a sessions virtuals. Des de llavors, han vist com els 
fòrums web van atraure un grup completament nou d’assistents 
interessats a les organitzacions del món editorial. Com a re-
sultat, la base de membres d’INMA va créixer més de 20.000 
membres, una fita històrica.

Atès l’èxit dels webinars, INMA seguirà una doble via organit-
zant esdeveniments presencials juntament amb sessions vir-
tuals i d’aprenentatge a distància.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

5. La indústria dels mitjans espera molt del metavers i la 
intel·ligència artificial, però encara no els comprèn
Una enquesta realitzada en viu amb els 300 mitjans presents a 
l’esdeveniment va deixar clar que els executius de la indústria 
tenen grans expectatives del metavers i la intel·ligència artifi-
cial. Tot i això, encara no comprenen el que signifiquen algunes 
d’aquestes tecnologies o com poden ajudar-los en el futur. 

El 34% de l’audiència va admetre que no entén què és el meta-
vers i com pot afectar la indústria. Alhora, el 93% de l’audiència 
a la Conferència INMA va dir que esperava que la IA també 
tingui un paper molt més actiu a les sales de redacció.

Tot i això, a Copenhaguen va quedar clar que si els mitjans 
volen interactuar amb les seves audiències, és probable que en 
el futur pròxim hagin de tenir presència al metavers. “Aprendre 
a adaptar-se de manera preventiva a això podria permetre que 
les empreses proactives aprofitin un espai emergent mentre 
que d’altres es posen al dia”, estableix l’article de Twipe. 

I és que a mesura que el metavers pren força, els algorismes 
i les audiències eventualment desenvoluparan una preferència 
pel contingut allotjat allà. Les noves expectatives de l’audiència, 

inclòs l’accés directe a avatars, mostren que això ja s’està pre-
nent forma. 

“El risc més gran no és la competència sinó tornar-se irre-
llevant perquè el món canvia”, va dir Adam Mosseri, director 
d’Instagram, durant la conferència. (Fotografia: Inma.org – info-
grafia: Dealers United)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El periodisme que s’acosta
Per Marta Alemany, periodista / Report.cat

Els anys nous arriben amb propòsits i amb llistes de tendèn-
cies que tots mirem amb lupa per saber on hem de posar el 
focus els dies que venen i estar al dia d’allò que passa al nostre 
voltant. Des del Report.cat hem parlat amb la Candela Ollé, 
directora acadèmica Màster en Periodisme i Comunicació Di-
gital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i codirectora 
de la Revista BiD, amb la Sílvia Martínez, directora del Màster 
Universitari Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC i amb 

la Marina Mora, editora de continguts dels Estudis de Ciències 
de la Informació i de la Comunicació d’aquesta universitat per 
elaborar aquesta llista on ressalten les tendències més impor-
tants que venen.

Notícies escrites per màquines, o la irrupció del ChatGPT
El processament del llenguatge natural (PLN) permet recopi-
lar informació i escriure notícies bàsiques, com ho pot fer el 
ChatGPT, un prototipo de xatbot d’intel·ligència artificial des-
envolupat l’any passat.  En 2022 per l’empresa OpenAI. Se-
gons l’informe The Future Today Institute, cada vegada més 
les redaccions incorporaran aquesta tecnologia amb l’objectiu 
que recopili informació i escrigui notes bàsiques. Així, els perio-
distes es podran dedicar més temps a fer periodisme i inves-
tigació. Sílvia Martínez, però, fa una acotació: «hem de tenir 
en compte el paper del periodista respecte a l’eina, ja que ha 
d’ajudar a la màquina a què faci una bona feina. Així que s’obre 
una oportunitat laboral i una manera de treballar més en la part 
tecnològica. Ens ajuda també a detectar les fake news».

La tiktoketització de la informació
TikTok ha arrasat literalment amb tot, canviant la manera de 
presentar continguts i acostumar-nos a saber el bàsic en un 
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minut. Com apunta Marina Mora, el format ha influenciat fins i 
tot la nostra cultura. “Les cançons, les pel·lícules, fins i tot les 
sèries. Ara tot és molt més curt i molt més concentrat perquè no 
perdis detall”, afirma. Per la seva part, Candela Ollé,  ressalta 
la part positiva a aquesta tendència que ha arribat per establir-
se. “D’aquesta manera, els mitjans ara arriben a un target que 
abans no podien. Cada vegada són més els mitjans que creen 
continguts exclusius per aquestes plataformes, que es van di-
ferenciant i que arriben a gent més jove que potser amb altres 
formats no arribarien”, argumenta. “I això està molt bé perquè 
hem de tenir en compte que la gent jove és el sector poblacio-
nal que més desinformat està”, afegeix la directora acadèmica 
Màster en periodisme i comunicació digital.

El periodisme com a servei
El periodisme com a servei s’entén com el periodisme que es 
paga no per les notícies sinó pel servei que ofereix: accés a 
bases de dades, a informació especialitzada i concreta, a apps 
o plataformes que amplien informació. És a dir, volem pagar 
per altres coses que no només són articles. “Aquesta tendència 
està molt relacionada amb el punt anterior, ja que volem coses 
pràctiques i útils ràpidament”, comenta Martínez.

La ràdio no està en decadència: visca els podcasts!
La ràdio va viure un moment de crisi fins que va aparèixer la 
Covid, que va ajudar al mitjà a recuperar aquell romanticisme 
i sentiment d’acompanyament que semblava que havia perdut, 
explica Ollé. Ara, però, sembla que la tendència passa per ser 
“un mitjà fàcil i barat que si funciona pot portar molt rèdit econò-
mic”, assegura la directora del màster universitari en Social Me-
dia. Això facilita l’eclosió de programes i podcasts que tracten 
tota mena d’interessos. “Ara hi ha molts més programes de te-
màtica juvenil. Fins i tot grans mitjans com Rac1 o Catalunya 
Ràdio creen contingut per col·lectius que abans no feien i això 
està molt bé”, afegeix Mora.

L’antídot de les fake news: l’autenticitat
BeReal és una app que va sorgir el 2022 per reivindicar el que 
molta gent criticava a Instagram: prou de realitats edulcorades 
i filtrades, visca la realitat. Això també es trasllada a la infor-
mació en la qual es valora molt més que les notícies siguin au-
tèntiques i pròpies, deixant enrere la possibilitat d’estar llegint 
una fake new. Una manera per millorar l’autenticitat és “poder 
explicar el procés al qual s’ha arribat, ser transparent” explica 
Ollé. A banda del que pot fer el periodista i el mitjà, l’autenticitat 
aporta altres oportunitats com afegeix Martínez. “Hi ha noves 
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empreses especialitzades a contrastar informació i per a altre-
nogest, en l’àmbit educatiu, ens suposa dotar als nostres estu-
diants d’eines perquè quan facin la seva feina puguin verificar 
i contrastar la informació”, afirma. Malgrat tot, afegeix que des 
de la societat hauríem de ser capaços de dedicar un parell de 
minuts a detectar si el que llegim és fals. “Ens falta educació 
mediàtica”, conclou Martínez.

  

Periodisme de dades
“La visualització i interpretació de les dades són una font riquís-
sima, però hi ha d’haver al darrere un periodista que sàpiga 
traslladar-les”, apunta Ollé. Per això, el periodisme de dades 
continua sent tendència aquest 2023, tot i que manté les man-
cances amb les quals va començar: falta formació en interpre-
tació i visualització de dades, professionals i, sobretot, opor-
tunitats laborals per als professionals en un camp en el qual 
periodistes i altres especialitzacions han d’anar junts. “Malau-
radament, tots els professionals marxen del país perquè aquí 
no veuen possibilitat de desenvolupar-se professionalment”, 
adverteix Ollé. D’altra banda, Martínez afegeix que, aquest any, 
aquesta especialitat tindrà un paper destacat. “És any electoral 
i les dades es poden fer servir tant per informar com per desin-
formar. Serà interessant veure què succeeix”, afirma.

El gènere importa
Una tendència per aquest any que no creix tan exponencial-
ment com la resta, però que hi és present i no marxarà és la 
contractació de periodistes especialitzats en gènere que aportin 
aquesta perspectiva a la informació. La inclusió preocupa. “I 
s’està fent bona feina en aquest sentit, tot i que les redaccions 
encara són bastant masculinitzades. Només fa falta passar-
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se pels mitjans d’informació esportiva. Tot i l’auge de l’interès 
en l’esport femení, són poques les periodistes femenines en 
aquests entorns”, lamenta Ollé.

L’ètica periodística
Una tendència que no apareix en cap llista, però que és quel-
com que es debat i que ha de tenir un paper important, ara i 
sempre, en les redaccions de qualsevol mitjà és l’ètica periodís-
tica. La irrupció de la intel·ligència artificial i la possibilitat que 
una màquina escrigui les notícies, una perspectiva de gènere, 
l’autenticitat en la informació, contrastar la informació i escriure 
el context, la crítica i visualitzant-la amb dades correctes… Tot 
plegat respon a la necessària determinació que tot periodista 
ha de tenir i mantenir: ètica. “En el periodisme l’impacte ètic 
és clau perquè estem parlant de fer efectiu un dret fonamental 
com és el de la comunicació. «Els periodistes han de tenir pre-
sents aquests valors sempre que escriguin, locutin o llegeixin 
una informació. Hem de garantir que no traslladem informació 
errònia, mal escrita, mal contextualitzada. Hem de prevenir els 
efectes que això pot tenir», conclou Martínez. (Infografies: Blog 
NFON i Global Investigative Journalism Network)
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És la fi del quiosc com el coneixem?
Per Mar Manrique / Fleet Street

Quan era petita, m’encantava anar al quiosc del meu barri. Per 
ser exactes, era una barreja entre el quiosc i la papereria. Hi 
va haver una època en què, cada diumenge, em feia amb el 
còmic de les Winx, un grup de cinc fades que estudiava al mà-
gic i fictici col·legi d’Alfea. Recordo veure les revistes de moda 
com una cosa aspiracional, tafanejar els Aarg de la portada de 
Cuore i comprar els exemplars de Muy Interesante Junior, que 
acabaven fent bony al revister de casa després de fullejar-los.

Al lloc, hi acudien els meus pares molt socorregudament quan 
demanàvem una cartolina el dia abans de lliurar un projecte, 
quan necessitàvem reposar bolígrafs i llapissers o volien com-
prar diaris i revistes. La meva mare era més de Mia i el meu 
pare de La Vanguardia, mentre que jo devorava els números de 
Com tu i més endavant Bravo i Súper Pop. M’adono escrivint 
aquestes línies que un també és (i es modela al voltant de) allò 
que comprava al quiosc.

De mica en mica, vaig deixar d’anar-hi. Ja no necessitava ma-
terial per a Plàstica, ni tenia interès a completar el darrer test 
de les revistes d’adolescents. No es veia el diari els diumenges 
davant de la tauleta del sofà i un dels dos quioscos del barri 
va tancar. La tradició del paper a casa es va esfumar i, durant 
un temps, es va veure reemplaçada per altres costums: llegir 
llibres des de la tauleta perquè era més barat, deixar la lectura 
de banda o no sentir-me nostàlgica per tot això.

Avui dia, la premsa en paper viu un moment delicat. D’acord 
amb la segona onada del 2022 de l’Estudi General de Mitjans 
(EGM), la premsa impresa va perdre 115.000 lectors l’últim any, 
mentre que el còmput de lectors de diaris en paper a l’última dè-
cada ha baixat un 61%. En canvi, la franja augmenta; si abans 
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els lectors estrella estaven entre els 34 i els 54 anys, ara la 
forquilla és una altra: de 45 a 65 anys.

A propòsit del descens en la venda dels diaris en paper, el pre-
sident de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) Fernando 
Valdés ho afirmava per a El País:

Què passarà amb els diaris? Depèn de com es faci. La premsa 
ha trigat a fer la subscripció digital i la gratuïtat de les webs ha 
fet que el paper hagi decaigut a una velocitat més ràpida del 
que el digital creixia. Amb les notícies gratuïtes, la competència 
era molt desigual.

Caixes de xiclets, revistes alemanyes i cromos: És aquest 
el futur del quiosc?
La situació dels quioscos, cosa que alguna vegada va ser la 
meca de la premsa en paper, no és més encoratjadora. Només 
a Barcelona, dels 322 quioscos existents, 259 estan adjudicats 
i hi ha 53 vacants, dels quals se’n preveu retirar-ne 31.

Killian Diaz és el propietari del quiosc ubicat al costat de la 
plaça Francesc Macià, a Barcelona. L’establiment es troba en 
un lloc estratègic de la ciutat: a pocs metres de l’emblemàtic 
edifici del Grup Godó, editorial conglomerat de La Vanguardia 
i Mundo Deportivo, i en plena avinguda de Josep Tarradellas. 
Si bé el quiosc fa anys que està obert, Killian el va comprar fa 
només cinc. “En treballar aquí, sabia com funcionava el model 
de negoci i en aquest quiosc és rendible. La gent llegeix força, 
es ven premsa i tinc repartiments grans a empreses”, explica.

 
Em va sorprendre que ho hagués 
comprat en un moment en què el 
declivi de la premsa en paper era 
evident, però ell tenia una res-
posta contundent per això: “Has 

de tenir de tot. Com més coses tens, més coses vens”.
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“Tinc revistes de tota mena: franceses, alemanyes i angleses. 
Hi ha molta gent que ve amb taxi a comprar-les. Algunes per-
sones passen per quatre quioscos que no tenen la revista que 
busquen i acaben venint aquí perquè no la troben a cap altre 
lloc. Si la tinc jo, en pot tenir qualsevol. Això depèn de com vul-
guis portar el negoci”.

Killian explica que, malgrat vendre tabac, targetes de transport 
i caixes senceres de xiclets, el gruix de les vendes ve per les 
revistes. “En un dia normal, faig 1.000€. Passen unes 500 per-
sones diàriament per aquí”, afirma. “Quan hi ha turisme, multi-
plica: hi pots fer 1.500 o 2.000 euros en un dia”, afegeix.

• Una porta a més opcions. El juliol de 2022, l’Ajuntament de 
Barcelona va acordar amb diferents associacions obrir el ven-
tall de productes i serveis als quioscos per garantir-ne la viabi-
litat econòmica. Si bé la venda de premsa ha de continuar sent 
l’activitat predominant, poden tenir un caixer automàtic, bústies 
per recollir compres en línia o vendre cafè. Encara que Killian 
ha enfocat el negoci a la venda de revistes, sí que rep paquets, 
ofereix cafès a 1€ de màquina Nespresso i està esperant que 
puguin instal·lar el caixer al quiosc.

• Qüestió de números. El propietari afirma que viu bé del 
quiosc, però que paga molts impostos. “El problema és que 
aquí em passo de facturació. El seu fort seria disminuir la fac-
turació cada mes per no generar tant i que no m’acrivellin a im-
postos”, declara Killian. Segons el quiosquer, “igual guanyaria 
més diners tenint tancat a les tardes, però em sap greu per la 
gent que està acostumada a venir. Tothom tanca a les tardes”, 
reflexiona. 

• L’excepció a la regla. El quiosc de Killian és un especial. El 
bon rendiment es basa en la diversitat en l’oferta, la localització 
excepcional i la lleialtat d’un públic que ja coneix l’espai. “La 
situació és complicada. Si t’ho saps muntar bé, bé. Això vol dir 
tenir de tot. Com més coses tens, més vens”, repeteix. 

“Nosaltres hem demostrat que el quiosc no és mort”
Davant d’aquesta situació, han sorgit nous establiments amb 
ganes de reinventar el concepte tradicional i potenciar l’essència 
clàssica del quiosc: un lloc on comprar, fullejar i fantasiejar amb 
les pàgines i les portades de premsa i revistes.

News & Coffee n’és un bon exemple. “Si vas per la Rambla o 
el centre, veus que els quioscos de premsa a poc a poc han 
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esdevingut un lloc on vendre souvenirs. Molts havien tancat, 
com el de passeig de Sant Joan o Francesc Macià, i no hi tro-
baven relleu. No havia trobat aquesta evolució necessària per 
a qualsevol indústria”, afirma Gautier Robial, Managing Director 
del projecte.

Així, el desembre del 2019 van donar una nova vida al quiosc 
del passeig de Sant Joan, seguit de set quioscos més repartits 
per Barcelona, València, Madrid i Marsella.

• Nova York com a inspiració. “Pablo Pardo [el creador] tenia 
aquesta visió una mica romàntica del quiosc novaiorquès, d’un 
diari i un cafè per emportar. A News & Coffee es volia recuperar 
aquesta estètica”, afirma Gautier.

• El secret de News & Coffee: les revistes. A News & Co-
ffee, van apostar per la venda d’un contingut més reposat. Amb 
l’entrada de Yaël Hupert a l’equip com a directora de curació, 
el quiosc va passar d’oferir uns 12 títols a més de 100. La seva 
principal font d’ingressos són les revistes, amb un 60% de les 
vendes. “Avui dia diria que de quatre clients que compren una 
revista, tres no coneixien res sobre aquestes publicacions fa sis 
mesos. Venen, ens pregunten què hi ha i es deixen recomanar. 
Aquest és el llenguatge de la curació”, explica Gautier.

La curació traduïda a la música. Des de News & Coffee han 
impulsat la curació d’una ràdio a la seva pròpia pàgina web i 
organitzen xous en viu i enregistraments en directe als seus 
quioscos.

• L’antídot. Tal com comparteix Gautier, és complicat trobar 
una solució des de dins del propi sector i, si la troba, sol ser a 
curt termini i enfocada a la diversificació. “La nostra visió és ser 
expert en menys coses, però fer-les bé. De fet, molta gent, per 
exemple, ens pregunta per què no fem menjar per emportar, 
ara que està permès, però no. Això nostre són revistes indepen-
dents i cafè d’especialitat”, declara.
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“Hi havia una generació que donava al quiosc per mort i una 
altra de nova que ni se’l mirava”, reflexiona Gautier. Per això, el 
concepte de News & Coffee gira al voltant de crear un moment 
que marqui la diferència. “És una llum, una música, un tracte 
amb la persona, una estètica neta. Això fa que la gent es pari i 
torni a trobar el petit plaer d’explorar i tenir una conversa”.

• Propers passos al negoci. News & Coffee està més enfocat 
a compartir l’eina i el know-how del seu propi èxit amb gent 
que vulgui fer-los servir que a créixer. Per això, han engegat un 
sistema de franquícies.

El futur del quiosc del segle XXI. “Nosaltres hem demostrat que 
el quiosc no és mort”, afirma el Managing Director. Plantegen 
que aquest tipus d’establiment, on prima la curació i el repòs, 
té un sentit tant el 2023 com a les societats en què vivim, “més 
deshumanitzades i ràpides”. (Fotografies: Metrópoli Abierta, 
Fleet Street i Pixartprinting – gràfic: Fleet Street)
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El paper dels mitjans en una societat 
democràtica
Per José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal 
Suprem / diari Público

No és concebible un model de societat, sigui quina sigui la seva 
estructura política, en què els mitjans de comunicació no tin-
guin un paper preponderant i una intensa capacitat per inter-

ferir, amb les seves informacions i opinions, en la vida política, 
econòmica i social d’un país.

A la pràctica totalitat dels sistemes polítics, quan es tracta 
d’exercir la llibertat de premsa i el dret a una informació ve-
raç, ens trobem amb una realitat que dista molt de satisfer 
aquests ideals. Els ciutadans tenen dret a una informació veraç 
i contrastada, però la realitat que vivim no sembla respondre 
a aquesta exigència democràtica. Els obstacles són de signe 
diferent, però d’idèntics resultats. El perill prové del dirigisme 
dels propietaris i de l’opacitat dels governants que s’escuden a 
la barrera dels secrets oficials.

1. És possible, al món actual, una comunicació veraç i 
lliure? Albergo seriosos dubtes sobre la possibilitat de dispo-
sar majoritàriament d’una informació desposseïda de lligams i 
condicionants. Vivim en un món amb una capacitat il·limitada 
d’emetre i llançar a l’espai tota mena de notícies i comentaris. 
L’Homo Sapiensque descriu Yuval Noah Harari no pot abastar 
tot l’espectre de comunicacions que rep dels diferents mitjans 
de comunicació. La Galàxia Gutenberg es va veure desbordada 
i gairebé eliminada per altres mitjans audiovisuals que tenen 
un potencial tecnològic capaç d’emmagatzemar –a l’espai que 
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encertadament es va definir com el núvol– el present i el passat 
de tota mena d’informació. Les informacions algunes vegades 
són veraces i en la majoria dels casos deliberadament falses. 
Noah Harari admet resignadament que ens trobem vivint en 
una terrible era d’una postveritat construïda sobre la base de 
repetir fins a l’infinit la mentida. Mirant enrere sense ira, penso 
que més aviat amb malenconia, pregunta: Quan exactament 
va tenir lloc a era daurada de la veritat? Sens dubte, no en el 
moment present.

2. Impacte de les plataformes digitals. Informació o nego-
ci? Tendència al monopoli. Les plataformes digitals es van con-
cebre com un negoci i no pas com un instrument al servei de 
la comunicació i de la informació. Inexorablement, van trencar 
els principis o regles del capitalisme, eliminant la llibertat de 
mercat, convertint-se en monopolis personalistes. Tenen noms i 
cognoms: Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos i Elon Musk-
són els amos i senyors d’aquests immensos poders que haurien 
d’estar controlats pels governs com qualsevol altra corporació 
financera o industrial. Les maniobres especulatives, i en certa 
manera esbojarrades d’Elon Musk, van descobrir a cel obert la 
fragilitat i la insensatesa de personatges que es mouen com a 
figures rellevants a les elits mundials.

3. Els mitjans de comunicació respecten les regles d’una 
societat democràtica? Els que exerceixen la titularitat dels 
grans mitjans de comunicació poden dosificar i fins i tot ma-
nipular la informació. Amb honroses excepcions, no permeten 
que se’ls escapi el control de les línies editorials i el biaix de 
la comunicació. Els principis rectors de l’ètica periodística els 
incomoden. Quan la falsedat o la tendenciositat de les informa-
cions els fa incórrer en responsabilitats civils o penals, disposen 
d’una potent maquinària legal per fer front a les reclamacions. 
Els grans titulars que obren les portades de la majoria dels nos-
tres diaris servirien per a un màster d’ètica periodística a les 
nostres facultats de Ciències de la Informació.

4. Els mitjans de comunicació al servei duna política de 
blocs. Davant la invasió russa, primer de Crimea, amb el si-
lenci còmplice de tota la comunitat internacional i, de moment, 
de la República Popular de Lugansk i de la República Popular 
de Donetsk, molts mitjans de comunicació es van situar a favor 
de postures polítiques, esgrimides pels Estats Units i seguides 
sense opcions pròpies per la Unió Europea. Se’ns va tancar 
l’accés als mitjans de comunicació russos i no podem contras-
tar les informacions. Algú en el seu judici pensa que a Rússia 
se li pot passar pel cap bombardejar una central nuclear situada 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

a escassos quilòmetres de la frontera, les conseqüències de-
vastadores de la qual l’aconseguirien irremeiablement amb uns 
efectes encara més desastrosos que els de Txernòbil? Si us 
plau, no ens prenguin per idiotes.

Els mitjans de comunicació prestarien un gran servei a la pau 
mundial si intensifiquen, a les seves editorials i articles d’opinió, 
la necessitat de suspendre l’enviament d’armaments i incre-
mentar les converses diplomàtiques.

5. La pressió dels mitjans de comunicació sobre els tri-
bunals de justícia. Per la meva professió i per moure’m des 
de fa molts anys al món del Dret, em preocupa especialment 
l’alineament dels mitjans de comunicació davant de conflictes 
polítics judicialitzats o qüestions relacionades amb l’avenç i 
la conquesta de drets. Als meus dos últims llibres, El Govern 
de les togues i La guerra dels jutges (Catarata), denuncio els 
casos judicials rellevants que van desembocar en condemnes 
incompatibles amb el sistema democràtic i el principi de la divi-
sió de poders. Entre molts altres, mereixen especial menció les 
condemnes a molts polítics en els judicis dels ERO d’Andalusia, 
el procés als independentistes catalans o la sistemàtica per-
secució judicial contra el partit polític Podem i el que va ser 

el seu líder Pablo Iglesias. En tots aquests casos, la pressió 
de molts mitjans de comunicació va condicionar i va encoratjar 
el sentit de les resolucions judicials. Al nostre país, la pressió 
dels mitjans sobre els jutges que instrueixen o jutgen casos de 
rellevància política supera les barreres del permissible en una 
societat democràtica.

6. Els mitjans de comunicació al servei de les grans cor-
poracions financeres i industrials. A ningú no pot estranyar 
que els grans poders tecnològics, industrials i financers tinguin 
interès a controlar els mitjans de comunicació per preservar 
els seus interessos. Però un sistema democràtic exigeix trans-
parència i responsabilitat, no només als poders públics, sinó 
també a les corporacions, associacions i ciutadans. En el debat 
entre la supremacia del públic i allò privat, no pot estranyar que 
els mitjans de comunicació finançats exclusivament per fons 
d’inversió es decantin per una qüestionable superioritat de la 
gestió dels interessos públics per empreses privades, davant 
l’imperatiu deure dels poders públics, per mandat constitucio-
nal, de promoure i fomentar les condicions favorables per al 
progrés social i econòmic. Ara mateix s’ha imposat un neoli-
beralisme desbocat que pretén acabar amb l’Estat, coincidint 
paradoxalment amb l’anarquisme més ortodox. Les conseqüèn-
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cies negatives d’aquestes teories les pateix una classe mitjana 
treballadora abocada a una pèrdua progressiva de la capacitat 
de benestar i d’accés als serveis públics fonamentals com la 
salut, l’ensenyament, la desocupació o les pensions.

Els mitjans de comunicació tenen el deure de concedir espais 
als sindicats i associacions i obrir el debat, com ja fan alguns, 
publicant tribunes de personalitats del món de l’economia com 
Paul Krugman, Joseph Stiglitz o Thomas Piketty, que rebaten, 
amb anàlisis científiques , la falsedat i la impostura política dels 
neoliberals.

7. La pluralitat informativa ens fa més lliures? Inqüestiona-
blement sí. La realitat no és objectiva per més que així intentem 
reflectir-la. La percepció és molt diferent segons la persona que 
rep la informació.

Els grans mitjans periodístics tradicionals es van consolidar 
gràcies a la cerca de l’objectivitat i de la neutralitat. Sempre van 
ser un obscur objecte de desig dels poderosos. Però no sols els 
interessos financers i econòmics són un perill per a la llibertat 
d’informació, alguns governs pretenen subordinar la informació 
a la propaganda.

Davant l’existència inevitable de les noves tecnologies de la 
informació, es pot aprofitar la seva versatilitat i cal aprofitar-la. 
L’exemple més potent i irrefutable de la seva alternativitat el 
trobem a l’energia nuclear. Va néixer lamentablement com una 
arma de destrucció massiva que ens ha d’avergonyir a tots com 
a éssers humans, però es van trobar alternatives per generar 
energies que serveixen per al desenvolupament de l’economia 
i de la vida i fins i tot es van trobar aplicacions a la medicina. 
No ens podem donar per vençuts i abandonar la lluita, hi ha un 
espai i un deure de revertir els efectes negatius de la postveritat 
i del metavers que ofereix Internet i posar-los al servei de la 
veritat i del pluralisme. (Infografia: Ami.info)
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