25 anys D’ALTA FIDELITAT.
estem preparats pel futur.

Què és l’AMIC avui | Una entitat amb vocació social | L’espai català de
comunicació | Resiliència comunicativa | Tendències | 10 reptes de futur

Feliços 25,
Gràcies per un quart de segle informant
amb compromís i des de la proximitat.

SUMARI
EDITORIAL I SALUTACIONS
INSTITUCIONALS

/04

TENDÈNCIES

/40

4

Cap on anem

41

Ramon Grau i Soldevila
President de l’AMIC

Francina Armengol i Socias

6

Damian Radcliffe / Entrevista

7

“En un moment on els consumidors tenen
accés a més informació que mai, cal oferir
contingut diferencial”

Presidenta del Govern de les Illes Balears

Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Vicent Soler

QUÈ ÉS L’AMIC AVUI

8

/10

“L’AMIC ha de jugar a primera divisió” 12
La veu de l’Associat
20
La vocació social de l’AMIC
22

24

Marta Vivet / Entrevista
“L’AMIC al servei de la llengua i la societat”

26

Campanyes AMIC

RESILIÈNCIA
COMUNICATIVA

/28

Adaptar-se o morir: La resiliència
comunicativa dels mitjans

29

Llarga vida al paper

32

Opinió / Pepe Cerezo

34

Sílvia Martínez / Entrevista

36

“No n’hem après gaire de la pandèmia i de
les oportunitats que ens ha presentat”

/80
81

Josep Ritort / Entrevista
“L’AMIC és l’associació líder en nombre
de mitjans a Catalunya, al País Valencià,
a les Illes Balears i a la Catalunya del Nord”

82
82

48

Conveni amb l’Euroregió
Premi Comte Jaume d’Urgell
de Balaguer

Opinió/ Carmina Crusafon

52

Opinió/ Oriol Duran
Opinió/ Jofre Llombart

83
83

Roger Tugas / Reportatge

54

La veu dels territoris AMIC
Som Territori
La llengua

84
90
92

Opinió/ Francesc Xavier Vila
Opinió/ Beatriu Defior
Opinió/ Rubén Trenzano

92
93
93

1r Congrés transfronterer de
mitjans de proximitat

94

Genís Roca / Entrevista

Exconseller d’Hisenda i Model Econòmic
de la Generalitat Valenciana

44

L’AMIC EN L’ESPAI CATALÀ
DE COMUNICACIÓ

“Les dades són la clau de volta del nou
model social”

“El periodisme de dades és una
aposta per l’objectivitat i contra la
sobreinformació”

58
El boom de la veu
60
Periodisme, tecnologia i persones.
El futur de la informació / Reportatge
62
Les xarxes socials com a
eina de comunicació
Conversa pel Metavers amb
Enrique San Juan /Entrevista

64

Periodisme artificial
La revolució blockchain

70
72

Mariola Dinarès / Entrevista

74

LES DONES AL MÓN
DE LA COMUNICACIÓ

10 eines per encarar
el periodisme que ve

Elvira Altés, Karma Peiró, Patricia Plaja,
Anna Salamaña, Clara Soteras, Natàlia Vila,
Clàudia Rius i Anna Surinyach.

10 REPTES DE FUTUR

“El periodisme de pagament
ens donarà la llibertat”

78

/95
/104

Manuel Sala, Álvaro Montoliu,
Rosa Romà, Antoni Cañete, Isabel Serrano,
Joan Maria Morros, Jordi Urbea,
Marta Corcoy, Iu Forn i Arnau Nadeu.

STAFF AMIC 25 ANYS / JUNY DE 2022
Edita: AMIC
Producció: Clack
Coordinació:
Joan Salicrú i Oriol Toro
Continguts:
Oriol Toro, Josep Carbonell i Joan Salicrú
Direcció d’art i maquetació:
Jordi Navarro
Direcció publicitària:
Jordi Guals
Correcció:
Núria Valldeperas
Fotografia:
Arxiu AMIC, Sara Aminiyan i Sergio Ruiz
Impressió
Litografia Rosés

AMIC
Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació
www.amic.media
comunicacio@amic.media
Tel. 93 452 73 71
Gran Via de les Corts Catalanes, 610,
1r 2a 08007 Barcelona

Dipòsit legal DL B 12540 - 2022
L’AMIC i La Revista AMIC 25 anys no
comparteixen necessàriament les opinions
firmades pels col·laboradors. Queda prohibida la
reproducció literària o gràfica sense l’autorització
expressa de l’AMIC. L’exactitud i/o veracitat
dels anunciants és responsabilitat exclusiva
d’anunciants i empreses publicitàries.

Amb el suport de:

3

Editorial

25 ANYS D’ALTA
FIDELITAT
RAMON GRAU I SOLDEVILA
President de l’AMIC

Des que, fa vint-i-cinc anys, un petit grup d’editores i editors vam posar
els fonaments del que avui és l’AMIC,
el món i el país han canviat, i el nostre
sector, també. El negoci dels mitjans
afronta diversos reptes que marquen
l’avui i, sobretot, el futur. La digitalització, la pluralitat de canals en la distribució de la informació, el canvi
d’hàbits de la ciutadania —precipitats per aquests anys de pandèmia—,
la infoxicació, l’increment dels costos
de producció, etc. fan que els objectius a l’inici del camí com a entitat siguin molt diferents del que són avui.
Una cosa, però, no ha canviat gens en
aquests anys: la vocació de servei de
l’AMIC cap als associats. Avui som més
de cinc-cents mitjans, tant en suport
paper com digital, amb representació
a tots els territoris de parla catalana, i
hem esdevingut el col·lectiu més gran i
divers de mitjans de proximitat.

L’AMIC, amb motiu d’aquest aniversari, ha llançat la campanya “Mitjans
de proximitat, periodisme d’alta fidelitat”, i és que els nostres mitjans representen com ningú la fidelitat cap a les
lectores i lectors, cap als diversos territoris a qui donem veu. I l’AMIC reivindica aquesta alta fidelitat en els eixos
estratègics: la utilitat, la representativitat, la professionalitat, el foment del
periodisme de proximitat, allò que necessiten les ciutadanes i ciutadans
explicat per professionals coneixedors com ningú de les inquietuds de
les diverses comunitats.
Un model singular amb una gran capil·laritat, una riquesa que el país ha
de preservar. Si hi ha un col·lectiu de
mitjans que des de sempre han contribuït a arrelar i a construir identitat, que han defensat la llengua i han
esdevingut una eina de participació i
pluralitat que enforteixen la democràcia i que són un filtre contra les falses
notícies, són, en bona part, els mitjans
de l’AMIC.

Celebrem vint-i-cinc anys, i ho fem
amb una entitat forta i professionalitzada que mira endavant, oberta al
futur, amb molts projectes i una gran
aposta per la innovació i per acompanyar-nos, donant respostes als reptes que tenim com a sector. En aquest
camí que hem fet plegats, vull agrair a
les editores i editors i a tots els professionals la bona feina que ha posicionat
les nostres capçaleres com a referents
i líders en cada territori, i ha esdevingut la veritable premsa ciutadana.
Gràcies a tots els que ens fan confiança com a suport de comunicació,
gràcies a les administracions públiques que amb els anys ens han reconegut com una veritable eina que
contribueix de manera determinant
a la normalització del país en tots els
sentits. Gràcies a totes les persones
que, d’una manera o altra, han anat
construint amb feina i sobretot estima
aquesta història d’èxit.

CELEBREM 25 ANYS, I HO FEM AMB UNA ENTITAT FORTA I
PROFESSIONALITZADA QUE MIRA ENDAVANT, OBERTA AL FUTUR,
AMB MOLTS PROJECTES I UNA GRAN APOSTA PER LA INNOVACIÓ.
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Compromesos
amb la societat
i amb tu
A CaixaBank tenim una manera diferent de fer banca,
basada en la proximitat amb les persones, la innovació
constant i el compromís social, amb l’objectiu de contribuir
al progrés de les persones i de tota la societat.

Salutacions institucionals

LA FEINA
BEN FETA
FRANCINA ARMENGOL I SOCIAS
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Els aniversaris són sempre un motiu de celebració, però ho són encara
més quan el que commemoren és una
trajectòria dedicada a fer de la nostra
una societat millor. Perquè aquesta és
la funció del periodisme: informar amb
rigor i honestedat, oferir a la ciutadania les claus per analitzar i comprendre la seva realitat, vigilar els poders
públics, generar debat, estimular la
curiositat i el coneixement i, en definitiva, treballar per construir una democràcia més forta.
Aquests 25 anys de l’AMIC dedicats
a l’impuls i l’acompanyament dels
mitjans de comunicació de les Illes
Balears, Catalunya i el País Valencià
són un bon moment per fer balanç de
la feina feta i també per pensar i planificar quin haurà de ser el camí a seguir
en el futur.

Sobre el trajecte recorregut, vull reivindicar la tasca d’acompanyament i
de dotació de recursos que heu fet realitat per a mitjans de comunicació locals i de proximitat, elements bàsics
per a la cohesió d’un poble, com també
per a desenes de publicacions especialitzades que donen riquesa i color al
nostre panorama comunicatiu.
Pel que fa al recorregut que hem de
fer en el futur, els mitjans de comunicació i la seva capacitat d’innovar i
d’adaptar-se a les noves realitats seran importantíssims per garantir que
continuem construint amb força una
societat més justa, més solidària i
més unida davant els reptes que ens
presenta el dia de demà. Per aconseguir-ho, la feina i la dedicació de totes les persones que formau part de
l’AMIC tornaran a ser fonamentals.
Per tot això, us don l’enhorabona i us
desitj molts d’anys!

ELS 25 ANYS DE L’AMIC DEDICATS A L’IMPULS I L’ACOMPANYAMENT DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LES ILLES BALEARS, CATALUNYA I EL PAÍS
VALENCIÀ SÓN UN BON MOMENT PER FER BALANÇ DE LA FEINA FETA.
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25 ANYS DE RIGOR
I COMPROMÍS
PERE ARAGONÈS I GARCIA
President de la Generalitat de Catalunya

Per a qualsevol estat democràtic és
imprescindible disposar d’uns mitjans
de comunicació crítics i professionals
que configurin un sistema potent i
plural. La premsa lliure i honesta col·
labora en l’empoderament d’una ciutadania que ha de poder estar ben
informada i ha de ser crítica. Per això
la tasca de l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació al llarg
d’aquests 25 anys és tan important.
Perquè agabellar 507 mitjans és fonamental per enfortir un sector del tot
imprescindible. I fer-ho emmarcant-se
en els Països Catalans, sense cap
mena de dubte, ens reforça socialment, culturalment i lingüísticament.
La contribució de l’AMIC en l’àmbit de
la informació i la comunicació es tradueix en una diversitat d’activitats i
accions que beneficien associats i

gremi. Els premis, les jornades, els
congressos i les trobades territorials,
així com la possibilitat d’obrir portes a
mitjans amb menys múscul, però amb
tota l’ambició, donen sentit a una
associació que vetlla pel sector i pel
país sencer. Per això, el meu reconeixement és absolut i sincer.
L’AMIC teixeix un panorama comunicatiu català essencial. Un panorama
ple de professionals que treballen la
informació amb l’ètica, el rigor i la
deontologia per bandera, que saben
destriar el gra de la palla, contrastar,
contextualitzar i donar veu a tothom
— a qui habitualment pot accedir als
mitjans i a qui no sol tenir-ne l’oportunitat. Uns professionals que treballen
en unes redaccions cada vegada més
digitalitzades —ho veiem, també, amb
el vostre creixement continuat en

publicacions digitals des de 2014—
però que requereixen, també, d’una
major exigència en la feminització en
els càrrecs directius.
L’objectiu amb què vau néixer fa
25 anys ha anat evolucionant. Ara
toca posar en valor la feina ben feta
de tot aquest temps, que és molta,
marcar-se nous objectius i agafar
tota la força necessària per continuar
sumant. Com sempre, des de la Generalitat de Catalunya, estarem al costat
de qui vetlla per un panorama comunicatiu complet, rigorós i que ens
enforteix com a país. Moltes gràcies
pel vostre compromís amb el periodisme, que no deixa de ser una molt
bona forma de comprometre’s amb el
conjunt de la societat i el propi sistema democràtic.

LA PREMSA LLIURE I HONESTA COL·LABORA EN L’EMPODERAMENT
D’UNA CIUTADANIA QUE HA DE PODER ESTAR BEN INFORMADA I HA
DE SER CRÍTICA.
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Salutacions institucionals

SEPARAR EL GRA
DE LA PALLA
VICENT SOLER
Exconseller d’Hisenda i Model Econòmic de
la Generalitat Valenciana

Estimats i estimades editors, editores
i periodistes de l’AMIC,
És per a mi un honor poder dirigir-vos
unes paraules en el vostre vint-i-cinquè aniversari.
Sempre he cregut que el periodisme
és una professió no apta per a cardíacs. Dit això, té més mèrit encara que
les i els professionals del sector estigueu per la feina dia i nit, tot tractant
de posar com cal una peça clau en
el trencaclosques de la democràcia:
tindre’ns més informats i, per tant,
més lliures.
Ho feu molt sovint amb afany de sobra
i, algunes vegades, fins i tot a contracorrent. Ho feu defensant amb ungles
i dents una professió cada vegada
més sotmesa a la dictadura de la
immediatesa i del terrible clickbait.
Ho feu enmig d’una revolució tecnològica, d’una banda, i, d’altra, amb
canvis polítics i culturals diaris que

fan que la informació s’haja reduït,
malauradament i en massa casos, a
un titular ràpid, un compendi de tuits
explicatius o a pàgines de verificació
de les fake news.

on heu de combatre els problemes
adés esmentats, defensant la independència dels vostres textos per
damunt dels interessos dels amos de
les empreses.

Des de la meua més tendra joventut, he defensat la importància d’un
sector de la comunicació fort i independent i crec que hui sou més
necessaris i necessàries que mai. Ho
sou perquè, en el dia a dia, la ciutadania no és capaç de bregar amb el treball, la conciliació personal i familiar i
la sobreinformació actual. I necessita
professionals que li desbrossen la
complexa realitat que té al davant.

Sens dubte, sou els triats i triades per
a portar aquesta missió. Sense oblidar allò que va dir el mestre polonès
Ryszard Kapuscinski en una ocasió:
“Per a exercir el periodisme, abans
de res, cal ser bons éssers humans.
Si s’és una bona persona, es pot
intentar comprendre els altres, les
seues intencions, la seua fe, els seus
interessos, les seues dificultats i les
seues tragèdies.”

I ací radica la importància del vostre treball: el paper dels mitjans de
comunicació en general, i els mitjans de proximitat en particular. El de
separar la palla del gra, acostar-vos
a la realitat social del vostre entorn i
educar i informar els vostres veïns i
veïnes. Una tasca gens fàcil, reitere,

M’agradaria, per tant, tancar aquestes línies donant-vos les gràcies sinceres pel vostre treball. I ho faig com
a conseller, però principalment com
a ciutadà àvid de saber què passa al
meu costat, al meu petit país.

SEMPRE HE DEFENSAT LA IMPORTÀNCIA D’UN SECTOR DE LA
COMUNICACIÓ FORT I INDEPENDENT I CREC QUE HUI SOU MÉS
NECESSARIS I NECESSÀRIES QUE MAI.
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PER
MOLTS
ANYS!

La Diputació de Barcelona felicita l’AMIC en el seu 25è aniversari, fruit del compromís
de l’Associació amb el periodisme de proximitat. Us encoratgem a seguir treballant per fer
arribar a la ciutadania informació de qualitat. Per molts anys!

www.diba.cat

Què és l’AMIC avui

“L’AMIC és un ‘company de viatge’ que d’alguna manera
ens fa sentir grans i ens fa sentir que no estem sols”.

Ramon Grau

/ president AMIC i editor del grup Totmedia

“Jo, per definir què crec que és l’AMIC només
diria una paraula: cohesió”.

Joan Antó

/ vicepresident segon
i editor del diari Més Ebre

“L’associació és com aquell amic que sempre hi és, a les verdes i
a les madures, un suport proper i amb qui es pot confiar.”

Pau Brunet

/ vicepresident primer i Coordinador multiplataforma de Regió7

“De l’AMIC diria dues paraules: innovació i
valors. A vegades explico que l’AMIC té ànima,
perquè som una entitat amb uns valors que
donen més sentit a la feina de tot l’equip.”

“L’AMIC és per als mitjans locals el millor
acompanyant de viatge per caminar plegats i
superar els obstacles del trajecte.”

Esther Barta

/ vocal de la junta i sòcia fundadora i gerent general de Plandora SCP
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Josep Ritort
/ secretari general
i expresident AMIC

“Per a mi, l’AMIC dignifica molt el sector. Penso que és
l’objectiu primer per al qual va néixer l’entitat.”

Mateu Ros

/ secretari i expresident AMIC. Editor de Capgròs

“Dues paraules. Una és ‘fraternitat’, perquè és un
viatge compartit molt bonic i que ens enriqueix. I
l’altra és ‘servei’, que és el que oferim.”

Ramon Torrents
/ tresorer de la junta i
editor de SomGranollers

“Per mi l’AMIC és unitat i professionalitat”

David Arias

/ vocal de la junta. Gerent i editor de
Bonaimatge publicacions i comunicació

“Crec que les paraules que defineixen l’AMIC
són cohesió, coordinació entre grans i petits i
és aprenentatge.”

Isabel Serrano

/ vocal de la junta i
coordinadora de redacció
de 20minutos a Barcelona

“L’AMIC representa tot el teixit comunicatiu de
proximitat del nostre Mediterrani, amb un gran nivell de
professionalitat. Des de l’àmbit local, genera confiança.”

Àlex Ladrón de Guevara

/ vocal de la junta i director de València Extra

“Per a mi, la paraula seria equip, multiplicador
de coses a què jo sol no podria arribar... com un
catapultador.”

Joan Camp

/ vocal de la junta i
director de Tirabol

“Per a mi la paraula que resumeix l’AMIC és unió.”

Núria Muñoz

/ adjunta a la direcció de l’AMIC

“Destacaria el compromís social de l’AMIC, tant
com a entitat com respecte a la societat a la qual
volem fer el servei.”

Lluís Rovira

/ vocal de la junta i director
de la Revista Cambrils

“Jo diria que és com un parent. Aquell pare o aquella mare que, quan
tens un problema, tens un dubte o necessites un consell, saps que serà
allà. Per a mi és com un nucli familiar.”

Bep Al·lès

/ vocal de la junta i editor setmanari El Iris de Ciutadella
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Què és l’AMIC avui

“L’AMIC HA DE JUGAR
A PRIMERA DIVISIÓ”
Una conversa amb la junta actual de l’entitat
moderada per Joan Salicrú
Visualitza el vídeo
de la conversa amb la junta de l’AMIC

La junta de l’AMIC, la formen persones de Catalunya,
del País Valencià i de les Illes Balears. Voldria començar preguntant-vos qui és el que ve de més
lluny, avui.
Diversos membres: El Bep!
Doncs podem començar amb tu, Bep, perquè una
de les coses en què ha anat evolucionant l’AMIC
és en la seva ampliació territorial, de Catalunya
als Països Catalans. Quan vens aquí, cosa que et
suposa un esforç extra respecte a la resta, amb
quin ànim vens i què intentes aportar a la junta de
l’entitat?

Ens trobem amb les
persones que integren la
junta de l’AMIC just abans
que celebrin la seva trobada
mensual per reflexionar
sobre passat, present i futur
de l’entitat. Plegats valorem
com la pandèmia ha afectat
l’associació i com de tot plegat
n’han sortit més reforçats.
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Bep Al·lès: Mira, venir a Barcelona sempre és un gust
i, a més, amb la gent de l’AMIC. Venir aquí significa
enriquir-nos i aprendre mantenint el contacte amb
la gent que treballem en la premsa local; penseu que
el nostre mitjà de comunicació i el nostre grup segueix viu -ho vull dir més d’una vegada- gràcies a les
col·laboracions amb l’AMIC i en com ens van ajudar a
fer la transformació d’un mitjà de comunicació antic
que ha anat creixent amb el diari digital o noves capçaleres. Per tant, intentem aportar la realitat de les
Illes, que és molt semblant a la realitat de Catalunya,
però en el marc del qual nosaltres tenim unes maneres de fer una mica diferents, de treballar “a poc
a poc”. El que fem és venir a les juntes a aprendre i
aportar als meus companys tot el possible des de les
Illes Balears.
Per cert, ara deu fer poc que heu reprès les juntes
presencials, precisament?
Josep Ritort: No, alguna la vam fer online, però de
seguida vam tornar a fer-les presencials.

D’esquerra a dreta.
Joan Antó, Núria Muñoz i
Ramon Grau.

O sigui que no porteu dos anys sense
veure-us?
David Arias: No, no. Interactuar és
bàsic i jo crec que amb aquests dos
anys de pandèmia, tant en les relacions familiars com en les professionals, s’ha evidenciat com a necessari
aquell contacte proper… aquell caliu.
Evidentment, tot el tema telemàtic és
molt funcional i pràctic, però, al final,
el contacte real és bàsic.
Per un cantó, participar de la junta
sempre és amb afany de crear coses noves i intentar buscar sinergies, però, en aquest context, potser
la junta també ha servit d’amortidor,
de cohesionador, com a espai de trobada per expressar neguits. És així?
David Arias: És quelcom que té a
veure amb la solitud; suposo que tots
hi coincidirem, perquè els que som
aquí tots som editors o directors: al
final no deixes de ser un empresari i
trobar-te en un lloc on t’entenen és
necessari, perquè pràcticament tots
tenim els mateixos problemes. Aquest
contacte és bàsic.
Joan Antó: També hem de tenir en
compte que els que som aquí representem quasi cinc-centes capçaleres,
tant en paper com en digital, i això és
molt en un sector que ha patit moltíssim a causa de la pandèmia i la crisi
econòmica que ha provocat. Per tant,

aquesta cohesió que tenim des de
l’AMIC jo crec que no és comparable
amb cap altre sector de l’economia.
Ramon Torrents: Potser els membres
de la junta és veritat que hem coincidit durant aquests dos anys de pandèmia, però jo tinc la percepció que
hem notat més propera que mai l’associació; hem estat molt en contacte
encara que fos durant el confinament
domiciliari, hem palpat el suport que
hem tingut de l’equip tècnic de l’associació en tot moment i ens hem sentit
més acompanyats que mai.
Mateu Ros: I sense perdre el fet que
quan ens reunim, com que som editors molt diferents quant a formats o
en mida d’empreses, realment ho fem
per treballar i parlar de l’entitat. Vull
dir que no ens reunim per explicar-nos
els nostres problemes personals o
d’empresa; les d’aquí són juntes molt
efectives, perquè aquesta és una entitat que fa molta feina i té molts fronts
oberts, amb la pandèmia o sense.
Quan ens trobem és per fer feina per
l’entitat.
Ramon Grau: Realment han estat dos
anys que pràcticament l’estructura de
l’AMIC ha estat treballant des de casa,
i cal dir que s’ha posat el llistó molt alt;
han estat dos anys durant els quals
l’AMIC ens ha fet costat i ens ha acompanyat en tota la problemàtica que
ha comportat no només la pandèmia,

sinó també els problemes econòmics
com la manca d’inversió publicitària,
la necessitat de contactar amb les administracions o de suports en general.
Ha estat una feina molt important i on
no s’ha notat aquesta falta de presencialitat; al contrari.
Isabel Serrano: Sí, sobretot els sis primers mesos, el contacte entre nosaltres i els associats ha estat més fort
que en temps normals, perquè estàvem tots des de casa amb molta por i
hi havia molta incertesa sobre el futur
dels mitjans de comunicació. Per tant,
l’AMIC el que ha fet ha estat un suport
continuat via trucades, correu electrònic o ajudant l’associat donant-li
ànims i esperança per tirar endavant.
Això ha estat molt important per als
associats de l’AMIC: poder veure com
una llum al final del túnel que no sabíem quan sortiria.
Bep Al·lès: En el nostre cas vam tenir
un problema que va resoldre en Josep
Ritort, i era que el govern de les Illes
Balears no havia tingut en compte la
premsa local i només havia pensat en
els mitjans diaris, les emissores de ràdio i la televisió. Gràcies a les gestions que es van fer des de l’AMIC es va
aconseguir que a tots els mitjans de
comunicació no diaris -siguem o no
a l’AMIC- de les Illes Balears ens tinguessin en compte. Això va fer que
moltes revistes, com nosaltres mateixos, poguéssim sobreviure.
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D’esquerra a dreta. Joan Camp, Lluís Rovira, Mateu Ros, Ramon Torrents, David Arias i Bep Al·lès.

Josep Ritort: Vam fer diferents editorials conjunts reclamant que es tingués en compte i es valorés la premsa
de proximitat i, fruit d’això, els espais informatius d’arreu dels Països
Catalans van agafar bastanta consciència de la necessitat que té la premsa
de proximitat del suport institucional.
I, sobretot a les Illes Balears, va haver-hi un canvi important en aquest
sentit en tot el sector.

En les vostres reflexions va apareixent el concepte de resiliència, que
està molt en voga i que segur que
en aquests darrers temps ha estat present en les vostres empreses.
Però intentant mirar-ho com a junta:
en què noteu que heu evolucionat i
que aquests últims fets han fet madurar l’entitat? Quines coses veieu
que s’han anat transformant o esteu
transformant?

Joan Camp: Jo volia destacar també
la gran visió estratègica de l’entitat,
la qual ha sabut ocupar espais aconseguint presència en patronals com
Pimec, Cecot o Fundacio .cat i, per
tant, permetre que l’associat mitjà,
que d’alguna manera és una editora
petita, pugui tenir un representant directe a llocs que, pel seu volum, rarament aconseguiria; això dona sentit al
projecte grupal i força al grup. També
valoro l’aposta territorial: entendre
que podíem anar més enllà i tenir representació d’una manera natural
a la Catalunya del Nord, Andorra, el
País Valencià, les Illes Balears i no només estrictament al Principat… ens fa
grans i diferents.

Ramon Grau: Hi ha un tret diferencial
de la nostra entitat i és que mai, durant aquests vint-i-cinc anys, ha anat a
remolc de les demandes de l’associat,
sinó que ha estat al revés; l’AMIC ha
sigut propositiu, una mica sota la idea
d’“ens hem d’avançar en això”. Els temes d’innovació sempre han estat una
constant. Ara, per exemple, estem treballant el tema dels clubs de fidelització de subscriptors. Jo diria que això
és un dels temes diferencials envers
altres entitats o col·lectius del nostre
sector; l’AMIC sempre ha intentat anar
cap endavant donant respostes i solucions a coses que o passen o poden
passar.

“Durant aquests vinti-cinc anys, no hem
anat mai a remolc
de les demandes de
l’associat, sinó que ha
estat al revés; l’AMIC
ha sigut propositiu.”
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Joan Antó: Permeteu-me ampliar una
mica les paraules del president i posar
en valor que nosaltres, els membres
de la junta –evidentment, de manera
altruista-, venim, ens reunim, debatem i decidim, però sense un equip
darrere tot això no es podria tirar endavant. És un equip que té una experiència de vint-i-cinc anys, que és el que
estem celebrant ara, i cal dir que tot
allò que es decideix a la junta es porta
a terme, i s’acaba aconseguint l’objectiu. Ho sabem perquè l’associat ho

percep i ho transmet. Per exemple, a
l’última assemblea que vam tenir, associats que ens deien que, gràcies a
l’aportació que havia fet l’AMIC amb
els seus mitjans, estaven allà i que,
si no, possiblement, haurien desaparegut feia temps. Això és la millor de
les recompenses que vam tenir com a
junta i com a equip.
Se n’han quedat gaires, pel camí,
arran de la pandèmia i la crisi
subsegüent?
Ramon Grau: Sempre hi ha algú que
es queda allà, pel camí, però són molt
pocs, la veritat. I això que som 500!
Josep Ritort: Sí, de fet, durant la pandèmia hem crescut amb més de cent
mitjans; vol dir que quasi cada mes
o cada dos mesos hem tingut deu o
quinze altes de mitjans de tot tipus; és
un mercat que creix. Però deixeu-me
tornar enrere: l’actual AMIC abans es
deia ACPG, Associació Catalana de
Premsa Gratuïta, i va passar a dir-se
Associació de Mitjans Informació i
Comunicació. Aquest canvi resumeix
la filosofia de l’associació, que sempre s’ha anat adaptant a on creiem
que va el futur dels mitjans d’informació; és per això que abans ens dèiem
“premsa gratuïta” i ara ens diem “mitjans d’informació”. Jo que formo part
de l’equip de treball diari puc dir que
a qualsevol proposta d’anar més enllà normalment la junta s’hi suma; estem tots encarats cap a on va el futur.
Com ha dit el president, tota la feina
que fem de projectes d’innovació –primer, va ser el tema digital, després, el
tema territorial, els nous formats i, ara,

Què és l’AMIC avui
tot el projecte més d’innovació i ajudar
els mitjans a créixer- fa que cada cop
estiguem més vinculats als mitjans.
Per exemple, amb l’aula d’innovació o
el club de fidelització, fem una formació adaptada a ajudar a créixer i innovar en els mitjans. Jo crec que això és
un dels camins d’èxit.
Parlaves, Josep, de l’equip de l’oficina. Doncs preguntem a la Núria
Muñoz, que n’és una membre de fa
molts anys: com són les juntes de
l’AMIC? Són molt vives? Hi ha molt de
debat? Com funcionen?
Núria Muñoz: Generalment, consisteix que expliquem tot el que hem
anat fent durant l’últim mes i la junta
va preguntant. I hi ha moments de debat i d’altres que no. S’ha de dir que la
junta confia plenament en l’equip que
formem part de l’AMIC. És una junta
molt cohesionada i això és una constant. Som un equip. Tant si es fan referències a coses professionals com
personals realment es pot parlar
de tot i això fa també que es respiri
aquest ambient d’associació. Tenim
molta sort quant a equip humà.
Ramon Torrents: A mi m’agradaria
destacar, i ja porto uns quants anys a
la junta, la carretada d’hores que han
fet totes les persones que han assumit la presidència de l’associació,
que, a més, no ha estat una representació formal, perquè cal anar a una
junta, sinó que realment els membres
de la junta sempre hem vist en la figura del president una persona molt
implicada, que té, a banda, la seva
empresa privada i els seus interessos. Una persona que va tirant molt,
molt, molt del carro... No vol dir que la
resta de membres de la junta no hagin
aportat moltes coses o hagin fet que
aquest projecte ambiciós creixi, però
realment els presidents i l’equip tècnic
jo crec que són bona part de l’èxit de
l’associació.
Mateu Ros: Del que deia la Núria... a
les assemblees ens reunim 150 o 170
empreses i la veritat que són molt plàcides. L’AMIC és una entitat que té un
pensament molt en gran, que penso
que es va començar a gestar amb
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aquelles Jornades Internacionals
de Premsa Gratuïta que havíem fet,
on ens venia gent de tot el món. Allà
ens vam adonar que realment teníem
una força molt important i se’ns va
obrir una perspectiva de dir: “Ostres,
això no té sostre”. També destacaria aquesta cohesió tan gran entre les
empreses i els mitjans; crec que ningú
d’aquí es mira el melic, sinó al contrari:
tots pensem en el conjunt i això fa
que sigui una entitat en aquests moments molt rica i a la qual és un orgull
pertànyer.

“Pertànyer a l’AMIC i parlar
amb altres companys
d’altres mitjans de
comunicació locals et dona
l’empoderament i l’orgull
de la premsa local.”
Joan Camp: Tornant a allò d’“anticipar-nos als fets” i “d’estar atent a tot el
que passa”, segurament un dels punts
d’inflexió de l’AMIC va ser la integració
dels mitjans digitals en un moment on
internet encara estava coent-se i creant-se. Va ser una jugada molt interessant, que ha permès a l’AMIC ser
-malgrat la seva joventut- una de les
entitats de premsa catalana amb una
posició més rellevant, sense desmerèixer en absolut la resta, que fan una
feina excel·lent. Però sí que l’AMIC,
amb aquests 25 anys, ha aconseguit
una posició que és molt envejable.

Lluís Rovira: Jo volia destacar l’aposta
digital: estem parlant de fa més de deu
o dotze anys, quan no hi havia un aixopluc de la premsa digital. Això va permetre a un tipus de publicació molt
petita, com som nosaltres, molt local, poder estar colze a colze amb altres empreses més grans. A l’AMIC hi
ha una tipologia d’empreses on la majoria té tres o quatre treballadors, però
també hi ha algunes empreses grans
i a la junta en tenim bona mostra. Val
la pena estar-hi al costat, aprendre de
moltes coses, gent que està implicada
amb projectes que fins i tot ja marxen
de la premsa. És molt interessant poder copsar tota aquesta evolució que
estem fent.
Els grans també aprenen dels petits,
Isabel Serrano, de 20 minutos?
Isabel Serrano: Sí, aprenem els uns
dels altres, i això crec que és un dels
elements de força de l’associació.
Estar a l’associació i poder comentar
què ens passa a la resta de mitjans et
dona l’orgull de ser premsa local, i això
és molt important. Moltes vegades, al
periodista local li falta l’orgull de no
estar en un mitjà gran i el fet de pertànyer a l’AMIC i parlar amb altres companys d’altres mitjans de comunicació
locals et dona l’empoderament i l’orgull de la premsa local. Al final nosaltres representem...
Ramon Grau: Uns dos milions i mig de
lectors, a Catalunya.

D’esquerra a dreta. Ramon Grau, Josep Ritort i Isabel Serrano.
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Isabel Serrano: És moltíssima gent,
la que tenim darrere, i això et fa sentir orgullós i important des del teu petit mitjà; és una sensació que jo crec
que és molt maca i que es transmet a
la junta i a l’assemblea també…
Josep Ritort: És com una carregada
de piles, sí! Respecte al que deia sobre el periodisme de mitjans de proximitat, una de les feines que ha fet
l’associació és aconseguir que el Grup
de Periodistes Ramon Barnils inclogués una categoria adreçada a mitjans de proximitat o ser presents al
Miravisions amb un premi per a fotoperiodistes de premsa local. Per
tant, nosaltres procurem que hi hagi

“Cap dels grans mitjans
de comunicació arriba
de la manera que
nosaltres arribem a les
petites comunitats.”

Altres

Generalistes i temàtics 15

premis i reconeixements als periodistes o fotògrafs de mitjans de
proximitat.
De tot això s’extreu que és l’entitat
qui prestigia els mitjans locals, no a
l’inrevés. És una cosa curiosa, no?
Ramon Grau: Fa visible un fenomen
que és molt propi del nostre país, que
és la premsa de proximitat, i això ha
sigut picar pedra des del primer dia,
perquè no teníem reconeixement ni
de les administracions ni de grans
clients... Érem com la ventafocs de la
premsa! També volia afegir una cosa
de la qual ha parlat en Mateu: un dels
secrets de l’entitat és que, al llarg
d’aquests 25 anys, hi ha hagut molta
generositat tant de l’equip professional de l’entitat com de la gent que ha
anat passant per les juntes i els mateixos presidents. Aquí, en aquesta junta,
hi ha tres persones que hem estat presidents, només falta una persona que
malauradament ens va deixar, que és
l’Alfons Udina, però tant en Mateu com
en Josep com jo mateix hem estat els

presidents al llarg d’aquests vint-icinc anys. Sense pensar-ho, hi ha hagut una estratègia de continuïtat al
llarg de tots aquests anys que, d’alguna manera, ha donat una consolidació a la feina que s’està fent des del
primer dia.
Tot i que alhora sou una entitat, com
dèieu, en procés de transformació...
Ramon Grau: Constant!
Això també s’ha d’explicar quan
aneu als llocs perquè el relat va
evolucionant…
Bep Al·lès: En el nostre cas, abans
d’entrar a l’AMIC, érem “només” un
setmanari, El Iris, que havia fundat el
meu avi el 1943 i que anava a la baixa,
perquè els subscriptors es morien…
Amb l’entrada a l’AMIC ens hem posicionat, hem passat a tenir cinc capçaleres en paper i dues en digital i
hem posat en valor la premsa local
de Menorca, reivindicant-la com un
producte local... aquell producte que
17
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D’esquerra a dreta.
Núria Muñoz, Ramon Grau
i Josep Ritort.

“La unitat fa la força i
la professionalització
de l’associació ha
sigut vital.”

també es fa a casa, que es fa a la terra,
com la sobrassada, el cuixot, el formatge o la ginebra.
Ramon Torrents: També una cosa
que estaria bé destacar és que, si bé
és veritat que representem moltíssimes capçaleres de dimensions i de
formats molt diferents, hem sabut
trobar com a associació la capacitat
d’articular-ho tot com una sola veu.
És a dir, de cara a la implementació
de solucions tecnològiques per poder
oferir un mateix contingut compartit,
a l’hora de fer campanyes de publicitat, som un sol mitjà... un gran mitjà, i
això ens dona molta força. Més enllà
que hi hagi aquest aixopluc de l’associació, al final, aquesta suma de petites o mitjanes capçaleres ens fa ser
com un gran mitjà.
Mateu Ros: El paper que fa l’AMIC de
comercialitzar clients comunitàriament als quals cadascú de nosaltres
per separat no tindríem capacitat d’arribar... aquest bloc conjunt que suma
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milions d’usuaris únics i milions de
lectors en paper… fa que tinguem l’opció de poder jugar a la lliga dels grans.
Ens permet tenir clients als quals mai
hauríem pogut optar sols.
Joan Antó: Cap gran mitjà de comunicació arriba com nosaltres arribem
a les petites comunitats. Per “petites
comunitats” vull dir una població de
quatre mil habitants on hi ha un mitjà
que està molt posicionat i és el mitjà
de referència d’aquella petit municipi.
I si el multipliquem per aquests 500
mitjans o capçaleres que té l’AMIC,
doncs no hi ha cap altre mitjà que pugui donar cobertura a tot això. Sí que
hi ha un hàndicap, que és: “estem segurs que les administracions són
conscients d’això?”. Aquesta és també
la funció de l’AMIC, que ha estat constantment recordant a les administracions que no hi ha cap altre mitjà que
pugui cohesionar tant un territori com
són els Països Catalans com ho fa
l’AMIC. I aquesta és la nostra missió
principal; de passat, present i futur.
David Arias: Reivindiquem jugar a
Primera Divisió. La unitat fa la força
i la professionalització de l’associació ha sigut vital, perquè els problemes que tenim nosaltres també els
tenen els grans diaris. Aquesta unitat i experiència ens ha deixat ben clar
que som innovadors, que hem de ser

més referents davant les administracions, com deia en Joan Antó. El perill és que, sent petits, deixem d’existir
per a l’administració. Doncs no, perquè -sense dir noms- els grans mitjans tradicionals generalistes d’àudio
o televisió estan cap avall en audiència i nosaltres estem cap amunt.
Josep Ritort: Sí. Aquí hi ha un canvi,
perquè les darreres dades d’EGM de
la premsa generalista mostren la patacada de lectors en l’àmbit estatal
i en el català sobre la premsa de pagament, i és espectacular: cinquanta
mil lectors menys, cent mil lectors
menys... En canvi, la premsa de proximitat i aquesta nova premsa especialitzada que hi ha pel territori
on també tenim bastants associats
manté l’audiència i segueix creixent.
Són estructures petites, però el nombre de mitjans i el nombre de lectors
és molt gran.
Joan Camp: Hi ha un denominador
comú del qual potser no hem parlat
gaire perquè ens sembla tan obvi que
ni el mencionem, que és el compromís
lingüístic... És a dir, el que uneix totes
les capçaleres és la llengua catalana...
En el moment en què s’obre el debat
sobre el futur i la presència en diferents canals de la llengua, l’AMIC és un
pal de paller important en aquest sentit i d’aquí la seva expansió i penetració
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PAPER
en tots els territoris de parla catalana... No sé si es pot dir, però som
una “estructura d’estat”; ajudem en
aquesta capil·laritat per tot el territori amb la llengua. La feina que fa
l’AMIC en aquest sentit crec que és
poc valorada tenint en compte l’impacte que suposa.
Joan Antó: Permeteu-me afegir un
petit comentari. Tots els que som
aquí som empresaris, però fixeu-vos
que no tenim un retorn al dia 1 de cada
mes... Vull dir que els mitjans que nosaltres tenim majoritàriament són
mitjans gratuïts, de manera que hem
de sobreviure gràcies a aportacions a
través de diferents mitjans o administracions o amb publicitat, i això dona

DIGITAL

encara més valor a una associació
com l’AMIC: aglutinar tot aquest conjunt d’empresaris que el dia 1 no saben com s’acaba el mes... no té preu.
Josep Ritort: Fruit de la llengua catalana, l’AMIC va impulsar un concurs literari anomenat AMIC-Ficcions
per a estudiants de secundària i, gràcies a la difusió i el suport dels mitjans associats, aquest any som a la
14a edició. L’any passat van participar-hi 2.900 joves i aquest any hem
arribat a 4.500, escrivint una novel·la en català per internet estructurada per capítols durant tres mesos...
4.500 és una passada i hi ha gent de
les Illes Balears, del País Valencià, de
la Catalunya del Nord, de la Franja de

Ponent, d’Andorra... Hem aconseguit
la unitat de la llengua amb una activitat per a estudiants de secundària, de gairebé tres-centes escoles
diferents.
Bep Al·lès: Trobo que és important
que també sapiguem apreciar les
modalitats i la gran riquesa de la llengua catalana; uns ho faran en barceloní, altres en tarragoní, nosaltres ho
farem en menorquí... o sigui que es
farà amb el gran ventall de la llengua
catalana, i es guanyarà tota aquesta
riquesa que representen les diferents
varietats. I això també és molt important i s’ha de reivindicar.
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LA VEU DE L’ASSOCIAT
“Ens permet estar en contacte amb
altres mitjans del territori i aprendre
noves eines de comunicació.”
L’opinió de Torrent
Mamen Casabán Daries, directora

“Disposar de publicitat institucional
(ingressos) i d’informació sobre ajudes
i subvencions.”
El Poll TV
Marc Sureda, director

“L’AMIC posa en valor la força
conjunta i la capil·laritat territorial
que representem els mitjans de
comunicació de proximitat.”
La Fura
Meritxell Pérez i Jaume Plans, coeditors

“Ens aporta publicitat, clients, ens
posiciona i ens dona visibilitat enfront
dels grans mitjans.”

“Suposa una gran eina de suport
per accedir a publicitat de grans
anunciants, rebre accions formatives
o descomptes en serveis bàsics.”
Infoanoia.cat

Revista 7 Dies Actualitat

Òscar López, director

Pablo Castell Ferreres, director

“L’AMIC representa un company de
viatge que defensa els nostres drets,
els nostres interessos i, com no podia
ser d’una altra manera, també una
font d’ingressos. Ens aporta solucions
als problemes reals del dia a dia.”
Tothosap! Garraf
Antoni Ayensa Forgas, director

“És una finestra a la Catalunya Sud.”
Made In Perpignan
Mayte Torres, periodista

“Posa en valor el nostre producte com
a mitjà de comunicació de proximitat.”

Diari ARA Balears

Els colors del Pla de l’Estany, SL

Jaume Company, director comercial

Josep Font del Amo, editor

“Ens ajuda a fer xarxa i a mantenir-nos
informats sobre el món dels mitjans
de comunicació en català”
L’Estel
Tomeu Martí, director

“Suposa un suport molt important per
poder obtenir i compartir continguts i
poder optar a campanyes de publicitat
institucional.”
Manresadiari.cat
Sergi Vàzquez, director

“L’AMIC ens ajuda aconseguint
publicitat per alleugerir la crisi
generada per la pandèmia”

“Suport a la tasca diària de tirar
endavant un mitjà digital en català i una
caixa d’eines amb propostes i serveis
per millorar i professionalitzar-se.”
Catalunya Religió
Jordi Llisterri, director

“Un aliat essencial i imprescindible per
arribar a nous anunciants i conèixer i
compartir l’evolució del sector per ser
més forts en el conjunt.”
L’independent de Gràcia
Albert Balanzà, director

“Potencia les sinergies entre els mitjans
de comunicació.”

L’Enllaç dels Anoiencs

Som Safor

Pepita Segura, directora

Carlos Escrivá, cap de redacció

MITJANS DE PROXIMITAT,
AUDIÈNCIES DE CONFIANÇA
20 / amic 25 anys

“Ens dona la possibilitat d’aprofitar
la proximitat que té Vinaròs amb
Catalunya per establir vincles de
germanor entre les dues comunitats.”

“Suposa un suport imprescindible, som
molt petits i necessitem sentir-nos
recolzats i ajudats.”
Jornalet, gaseta occitana
Ferriol Macip, redactor en cap

“L’AMIC ens facilita l’apropament a les
grans institucions, com la Generalitat
de Catalunya o la Diputació de Girona”
El Nou de l’Empordà
Eva Vidal, directora

“Ens aporta coneixement dels
continguts de proximitat, accés a
bancs d’imatges, control d’audiències
i difusió.”
Mallorcadiario.com
José María Castro Catena, director

“Ofereix un espai d’encontre de la
indústria dels mitjans de comunicació
en la nostra llengua, dona suport
als seus socis de forma eficient
i resolutiva i és una molt bona
ferramenta per a totes i tots.”
Tresdeu
Òscar Piera, editor

“Ens ajuda a tenir ingressos en
publicitat fora del nostre àmbit i
també ho valorem per l’assessorament
i perquè ens permet estar al dia.”
Pallars Digital
Jordi Ubach, fundador, director i periodista

“Ens permet gaudir d’unes eines,
recursos i l’intercanvi d’experiències
professionals i suggeriments entre
tots els editors associats a l’AMIC.”
Montpeità
Rosa Camprubí, directora

Què és l’AMIC avui

LA VOCACIÓ SOCIAL
DE L’AMIC
Són nombroses les
col·laboracions de l’AMIC
en premis i campanyes que
pretenen reconèixer i donar
visibilitat a la tasca del
periodisme en els territoris
de parla catalana, així com
potenciar l’ús de la llengua
catalana i la cohesió social.

Premi Miravisions

Premi Ramon Barnils

Aquests guardons estan impulsats per La Mira, mitjà associat a l’AMIC, i es caracteritzen per ser els primers premis que reconeixen el fotoperiodisme en català. Tenen
com a objectiu reivindicar la imatge com a element cabdal per poder explicar històries d’interès en l’àmbit del
periodisme.

El Premi Ramon Barnils premia des de l’any 2001 les bones
pràctiques en periodisme d’investigació dins dels territoris
de parla catalana. El guardó reconeix els professionals del
periodisme per treure a la llum temàtiques poc freqüents
als mitjans de comunicació.

12a edició de la Catosfera
Premis El Temps de les Arts
Nascuts amb la finalitat d’estimular la cultura d’innovació i fer valdre el talent de creadors i projectes realitzats
en els diferents àmbits artístics dels territoris de parla
catalana. Aquests guardons premien les arts visuals, la
música, les arts escèniques, l’arquitectura, el patrimoni i
el cinema experimental.
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La Catosfera és un espai de debat sobre novetats tecnològiques, internet i comunicació a Catalunya. En aquesta
edició es va abordar el tractament de l’actualitat en clau
d’humor i l’ús d’aquest registre a les xarxes socials. Així mateix, també es van tractar temàtiques com l’existència de
youtubers en defensa del català a la xarxa, l’impacte de la
Covid-19 en l’àmbit del periodisme o l’àmbit del SEO.

Amb la participació en aquest concurs, l’AMIC
pretén potenciar el coneixement de la narració com a gènere literari, apropar als joves a
l’àmbit de la lectura, estimular la seva creativitat i imaginació i dinamitzar el treball en
equip i l’assumpció de responsabilitats individuals dins d’un grup.
Obert als joves dels territoris de parla catalana que estiguin cursant el segon cicle de
l’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau
Mitjà, consisteix a crear una història de ficció dividida en tres capítols. El jovent concursant pot participar de manera individual
o en grup sempre que comenci la seva narració a partir d’un dels cinc inicis proposats per
l’organització.
Diversos instituts i centres educatius dels diferents territoris de parla catalana participen
anualment en un certamen que converteix
l’escriptura en un joc.

Les històries presentades a concurs es troben penjades al web www.ficcions.cat, on poden ser comentades per la resta de persones
participants.

14a edició
d’AMIC-Ficcions
Enguany, el concurs literari ha arribat a la
seva catorzena edició amb una participació
de rècord. Concretament, hi participen 4.493
joves provinents de tots els territoris de parla
catalana. 3.102 de Catalunya, 793 del País
Valencià, 463 de les Illes Balears, 110 d’Aragó i
25 originaris de la Catalunya del Nord.
Les seves obres opten al premi a les dues
millors històries del certamen i a les millors
narracions territorials. Per la seva banda, el
professorat dels instituts participants, també
opta al premi al professor/a més motivador/a
i a guardons territorials.

4.493

participants

FOTO: Iván Giménez

L’AMIC-Ficcions és un certamen literari nascut per donar al jovent l’oportunitat d’endinsar-se en l’àmbit de la lectura i de l’escriptura
en llengua catalana.
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ENTREVISTA

L’AMIC, AL SERVEI
DE LA LLENGUA I
LA SOCIETAT
MARTA VIVET
Guionista

TEXT: Josep Carbonell
FOTO: Sara Aminiyan

Un símbol d’identitat de l’AMIC és la
vocació de servei cap a la societat. Al
llarg dels 25 anys d’història, són nombroses les actuacions i col·laboracions
dutes a terme amb el propòsit de fomentar la llengua i la cohesió social.
N’és un bon exemple el concurs AMICFiccions, l’aventura de crear històries,
una iniciativa de l’associació que enguany ha arribat a la catorzena edició.
El certamen literari ofereix al jovent de
tercer i quart d’ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà dels territoris
de parla catalana la possibilitat d’impulsar la seva creativitat i escriure les
seves pròpies històries perquè altres
les puguin llegir. Una manera de fomentar la lectura i l’escriptura entre els
adolescents i d’animar-los a escriure
per ser llegits en llengua catalana.
Marta Vivet, guionista i coneguda, entre altres motius, per ser una de les creadores de la sèrie ‘Les de l’Hoquei’, de
TV3, hi va participar en tres ocasions
i, posteriorment, va tenir el privilegi de
formar part del jurat del guardó.
La Marta recorda el pas pel certamen
amb molta estima: “El primer any va
ser iniciativa de l’institut on estudiava. Ens proposaven cinc possibles
inicis i nosaltres havíem d’escollir-ne
un i elaborar una història de ficció
de tres capítols. Podies participar-hi
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individualment o en grup i jo ho vaig
fer acompanyada d’una amiga. Ens va
agradar molt l’experiència i vam decidir repetir-la dos anys més.”
El tercer any, Marta Vivet i la seva companya van quedar finalistes, fet que
explica amb il·lusió: “Va ser molt emocionant quedar finalista, però, més enllà d’això, el més emocionant era anar
creant la història entre dues persones, setmana a setmana, i anar-ho publicant i comentant entre nosaltres. Va
ser el primer lloc on vaig escriure conjuntament amb una altra persona.” I el
que va aprendre d’aquella experiència
ho aplica, d’alguna manera, en la seva
professió com a guionista, ja que “en
els equips de guió també crees conjuntament amb altres persones. El pas per
l’AMIC-Ficcions va ser el primer tastet
d’aquesta dinàmica de creació que he
acabat vivint.”
La guionista destaca l’oportunitat que
el certamen ofereix al jovent, molt
acostumat als formats breus de les
xarxes socials, i a qui costa concentrar-se per llegir un text llarg: “Tenir referents literaris i llegir gent de la teva
edat et permet agafar l’hàbit de la lectura i, alhora, comprovar que tu també
pots crear històries interessants que
la gent vol llegir. Et pot servir per guanyar confiança en el que escrius.” A
més, en ser un concurs on participa

gent de totes les regions de parla catalana, també permet “comprovar que
val la pena escriure en la teva llengua,
i ser conscient de la riquesa dialèctica
del català.”
Segons Marta Vivet, tothom està capacitat per escriure relats: “Ho estem
fent quan parlem, quan expliquem
el que ens ha passat, comentem una
anècdota, creem relats constantment.
Potser un té més traça amb una narració estructurada i altres fent poesia, però tothom pot crear històries,
només cal confiar en un mateix.” I ho
recomana, ja que “l’escriptura és terapèutica, et permet expressar com
t’estàs sentint i, a vegades, llegint-ho,
les coses prenen un altre significat. A
mi m’ha fet sentir molt acompanyada.
Moments en què pensava que ningú
m’entenia o no tenien les mateixes preocupacions que jo, potser llegia alguna
cosa o escrivia alguna idea interessant
i veia que hi havia persones que també
es preocupaven pel mateix.”
En definitiva, en una societat basada
en l’economia de l’atenció, el concurs
AMIC-Ficcions no fa més que oferir un
espai al jovent per dedicar temps a la
lectura i l’escriptura en llengua catalana, i així fomenta la cohesió social entre l’adolescència, alhora que potencia
l’ús de la llengua entre les generacions
futures.

PROVA’NS
PASSA’T A LA TELECOM
AMB LA MILLOR COBERTURA
DEL TERRITORI

FIBRA + FIX
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LÍNIES
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39

,

95
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CAMPANYES AMIC
Des de l’AMIC s’impulsen diferents campanyes per tal de donar suport
i estar al costat dels mitjans associats. Durant la pandèmia, l’entitat ha
estat més present que mai per sumar el seu granet de sorra i ajudar en
la difícil situació que tots plegats hem viscut.

Algunes de les campanyes que s’han impulsat han estat:

Comerç de proximitat,
un veí de confiança
L’objectiu era donar un cop de mà als comerços i empreses de servei
de proximitat. Des de l’AMIC es considera que la vinculació dels nostres
mitjans amb el comerç de proximitat va molt lligada, compartim ADN.
És per això que, després d’uns mesos d’haver patit els efectes de la pandèmia, agreujats amb uns canvis estructurals en els hàbits i les tendències comercials, calia posicionar-se clarament al costat dels serveis de
proximitat.

COMERÇ de

PROXIMITAT,

un veí de

confiança!
• T’ofereix el millor producte
amb la cara més humana
• Cuida de la comunitat on
vius
• Paga impostos i dona vida
a la ciutat
• Contribueix a un entorn
més sostenible
• Sempre és a prop teu!
La Carme,
més de 10 anys portant
el millor peix al barri.

Mitjans Km 0

Manifest preu del paper
La crisi sanitària va arribar en el pitjor moment. Els mitjans d’informació
impresos i digitals venien ja d’uns anys molt durs en què s’ha estat patint la transformació del nostre negoci, ajustant plantilles, fent molts sacrificis, o invertint en nous models. Arran de la pandèmia, els ingressos
de publicitat van caure dràsticament d’un dia per l’altre. Un estudi de la
consultora J3B3 Econòmics revela que la facturació del comerç urbà va
caure, en la primera fase de la pandèmia, un 30% i, en la segona, un 90%.
Davant d’aquest panorama, des de l’AMIC es va impulsar un manifest i
la campanya “Obrim la finestra a la informació de proximitat”. L’objectiu
era mostrar a la societat la importància de la premsa de proximitat i exigir a les administracions que actuïn en conseqüència donant suport als
mitjans d’informació impresos i digitals, i que d’aquesta forma mostrin
el seu compromís amb la llibertat de premsa i el territori.

#joActuo i #joemquedoacasa

OBRIM LA
FINESTRA
A LA
INFORMACIÓ
MÉS PROPERA

• El periodisme é
les falses notíci
s’empobreix i é
i s’afebleix la d

• Les empreses i
públiques han d
proximitat com
inversió que sem

#JOEMQUEDOACASA

ACTIVITATS

La campanya estava formada, per una banda, per dos tipus de continguts: #joActuo amb responsabilitat–covid-19, amb informació vinculada
a la pandèmia, i #joemquedoacasa-Activitats, amb informació d’activitats per passar millor el confinament, com recomanacions de què puc
fer, entreteniment, acompanyament... i, per una altra, s’oferien bàners i
anuncis que s’actualitzaven en funció de les urgències que es transmetien des dels serveis bàsics, institucions i ciutadania.
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• La premsa de p
dinamitza i coh

5 propostes per fer esport a casa

• Sense publicita
mitjans no hi ha
contrastada.

25 anys de l’AMIC:
“Mitjans de proximitat, periodisme d’alta fidelitat”
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’entitat s’ha encarregat a l’agència de publicitat Pixel una reconceptualització de la imatge de l’AMIC i a l’equip de
Platanos Naranjas un nou logotip per a l’entitat.
El resultat és una imatge gràfica que defineix la missió
i voluntat que sempre s’ha professat. Perquè a l’AMIC
som fidels als mitjans de proximitat professionals i de
qualitat, propers a la gent i compromesos amb el bon
periodisme. Això és el que ens ha portat a fer 25 anys

comptant amb la confiança de 507 mitjans i amb la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per
oferir-los la informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, perquè estimem la premsa, perquè
estimem la gent.
Aquesta campanya també es podrà veure als mitjans en
paper i digitals de proximitat, i a la ràdio i la televisió amb
diferents falques i espots.
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RESILIÈNCIA
COMUNICATIVA
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ADAPTAR-SE O MORIR: LA RESILIÈNCIA
COMUNICATIVA DELS MITJANS
TEXT: Redacció

L’àmbit de la comunicació està en un procés
de canvi constant. Els mitjans de comunicació
no són aliens al progrés tecnològic i als canvis socials, fet que els obliga a adaptar-s’hi
per beneficiar-se’n i fer-se un lloc dins de les
noves oportunitats de negoci. En les darreres
dècades, el creixement de l’oferta digital gratuïta i la democratització de la informació ha
derivat en una crisi del paper que ha obligat
els mitjans a obrir-se pas en l’àmbit digital.
Però en molts casos, no n’hi ha prou de fer-se
un lloc a les noves plataformes i canals de comunicació. L’actual sobreexposició a la informació demana que els mitjans no només
tinguin presència en els canals de moda, sinó
que ofereixin contingut innovador i de qualitat que els diferenciï de la resta de propostes
existents.

FOTO: Sergio Ruiz

A més, l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, el
març del 2020, va afectar de manera significativa els mitjans de comunicació, que van veure
com creixia el consum de continguts digitals i
la demanda televisiva i radiofònica, però, a la
vegada, es reduïen els ingressos per publicitat.
Si ens fixem en la manera com s’han adaptat als canvis els mitjans associats a l’AMIC al
llarg d’aquests 25 anys d’història de l’entitat,
podem concloure que, davant la necessitat
d’adaptar-se o morir, la resiliència comunicativa i la capacitat de reinventar-se ha estat proporcional als canvis. Però, exactament,
quines mesures han pres els mitjans de proximitat per adaptar-se a les noves realitats i
necessitats del territori i la seva població? A
continuació, es mostren alguns exemples de
bones pràctiques en resiliència comunicativa.

Presència a plataformes de comunicació
emergents
L’aparició de noves plataformes de comunicació és vista per a molts mitjans com una
oportunitat de negoci. Encara que en un inici
pugui costar trobar l’encaix de la capçalera
en aquests nous canals de comunicació, és
aconsellable no donar l’esquena al progrés i
trobar la manera d’adaptar-s’hi i tenir presència en els nous espais de comunicació.
Entre els mitjans associats a l’AMIC, en tenim
nombrosos exemples. La catalana revistamirall.com, referent en l’anàlisi de l’actualitat
política, blaugrana i feminista de Catalunya,
va decidir apostar per la plataforma Twitch, i
crear La Cova, un espai per analitzar l’actualitat i entrevistar personalitats dels diferents
àmbits d’actuació de la capçalera.
En la mateixa línia, tenim Torredembarra
Actualitat, un mitjà de proximitat que busca
ser el referent per als veïns i veïnes del municipi i del Baix Gaià. Davant la creixent força
dels pòdcasts, la capçalera va decidir apostar-hi el juliol del 2021 amb la creació de la
Jungla de la Torre, un pòdcast mensual conduït pels periodistes Albert Jansà i Jordi
Salvat on l’actualitat local es barreja amb l’humor i l’entreteniment.
Sense sortir del Tarragonès, trobem Ràdio
Ciutat de Tarragona i el programa Golfes,
una proposta transmèdia que repassa l’actualitat política i social de la ciutat de forma
despreocupada.
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Organització d’esdeveniments per cohesionar
el territori
Més enllà de fer-se un espai en les noves plataformes de comunicació, i amb la finalitat d’aproximar-se i adaptar-se a les necessitats de la
població i cohesionar el territori, altres capçaleres aposten per organitzar esdeveniments, com
ara presentacions de llibres, concursos, debats,
taules rodones o festivals.
En trobem un bon exemple en L’Opinió de Torrent,
un mitjà de proximitat valencià que organitza anualment el Concurs de Crítica Local de les Falles del
municipi. En paraules de la seva directora, Mamen
Casabán Daries, “l’objectiu d’aquesta iniciativa és
fomentar la crítica entre les comissions falleres i
els veïns i veïnes de Torrent”. Sense deixar el País
Valencià, tenim l’experiència del Tresdeu, un mitjà
que organitza els seus propis premis, destinats a
reconèixer jovent creador del País Valencià.
Una altra mostra d’aquesta tasca per obtenir més
implicació amb el territori la veiem en el mitjà balear Sa Plaça, que col·labora amb el Festival de
Pollença i ofereix entrades a concerts, viatges i
edició de llibres, entre d’altres.
A Catalunya, el Cugatenc també organitza al llarg
de l’any taules rodones en línia i presencials i impulsa el que anomenen Improdebats, una proposta pionera que consisteix en la improvisació
de debats a partir de les preguntes que el públic
anota quan accedeix a l’acte. Sense moure’ns de
Sant Cugat del Vallès, també trobem el Tot Sant
Cugat, que, conjuntament amb el Tot Cerdanyola i
el Tot Rubí, organitzen debats temàtics, presentacions mensuals de llibres, i per Sant Jordi ofereixen
la Taula d’Escriptors Locals. Així mateix, també
impulsen actes culturals com ara cantades d’havaneres i el concurs Totfotoportada de fotografia.

‘Appat’, el nou servei delivery de proximitat i
sostenible
Com a exemple de foment i implicació amb el territori trobem l’Appat, un servei delivery ètic i sostenible impulsat pel mitjà de proximitat Capgròs.
La capçalera catalana va crear l’estiu del 2021
aquest servei, que es diferencia de la resta d’alternatives de delivery per l’ètica (els treballadors
estan contractats), per ser sostenible (els vehicles
són 100% elèctrics) i per aglutinar l’oferta gastronòmica dels restaurants de proximitat més icònics de Mataró, i deixar fora del radi d’actuació les
multinacionals.
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Es tracta d’una aplicació creada per Capgròs a
petició dels restauradors del municipi, amb la finalitat de potenciar la gastronomia de proximitat
de la capital del Maresme, fet que suposa un nou
pas en aquest objectiu de ser al costat de la població i implicar-se en les necessitats del territori.
D’aquest propòsit, en parla Mateu Ros, editor gerent de la capçalera: “No podem veure el nostre
negoci només com a tal, això no té cap futur avui
dia. Les empreses han d’estar vinculades amb el
territori” i, per tant, “intentem implicar-nos i donar suport a totes les propostes que ens arriben
per part d’entitats, comerços o institucions locals.
Nosaltres som un altaveu i els primers interessats
que el territori creixi, vagi bé i sigui sostenible som
nosaltres.”

L’activitat editorial de Viure els Pirineus
Els mitjans de comunicació de proximitat també
són una font generadora d’activitat cultural i literària al territori. En trobem un exemple ben significatiu en el mitjà associat Viure als Pirineus, una
capçalera en paper nascuda l’any 2002 per informar sobre l’actualitat a les comarques de la
vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran i que es va veure
reforçada amb la creació de la versió digital.
Aquest mitjà local destaca per l’activitat editorial i cultural, i s’ha convertit en un referent al
Pirineu. Tot va néixer l’any 2007 quan es va decidir publicar un llibre que recollia els articles d’opinió d’un dels col·laboradors de la capçalera, Marià
Cerqueda. La publicació es va titular ‘El gust (i les
ganes) de ser pirinencs’ i va encetar la col·lecció
Mots del Cim, que actualment compta amb 31 títols. Eren els inicis d’una activitat editorial, cultural i literària al voltant de la publicació Viure als
Pirineus que s’ha convertit en un eix generador de
sinergies culturals, pedagògiques i històriques al
territori.
Posteriorment, es va publicar el conte ‘La trementinaire de les nenes rosses’, d’Isidre Domenjó
i Carme Invernón, i que seria l’inici de la col·lecció
de contes Petit Pirineu, que aplega més d’una vintena de títols sobre tradicions i llegendes pirinenques per als més menuts.
Aquesta activitat editorial i literària paral·lela a
la tasca periodística és una altra manera d’implicar-se en la realitat i les tradicions del territori i fomentar-ne la memòria històrica.

Resiliència Comunicativa

LLARGA VIDA
AL PAPER!
L’arribada de les noves tecnologies i la democratització de la informació han fet que l’actualitat
sigui d’accés cada vegada més fàcil i immediat.
Disposar de les notícies en un sol clic ha fet disminuir de manera significativa el consum de revistes
i diaris generalistes, mentre que no s’ha notat tant
en la premsa de proximitat.
El cert és que, malgrat la disminució en el consum
de capçaleres en paper, aquest encara aporta
una sèrie d’avantatges i valors diferencials que
el mantenen ben viu. Una prova de tot plegat, la
trobem en els diversos mitjans que han nascut en
els darrers anys. En són exemples S’altra Música,
elaborada pel jovent mallorquí, o Nua, una revista femenina menorquina, però també mitjans
gratuïts de proximitat com Tothosap Garraf o el
Torredembarra Actualitat.
Aquest darrer va néixer el 2019 per donar resposta a un buit en la informació de Torredembarra
i el Baix Gaià. Jordi Salvat, director del mitja TdB
Actualitat, està convençut que “el paper encara
té recorregut en alguns àmbits especialitzats i
també locals, en els quals existeix un sentiment
de pertinença a una comunitat.” La clau de l’èxit
d’aquest format és “que encara disposa d’una credibilitat superior en un sector de la població que
podem situar per damunt dels 35-40 anys” i, al
mateix temps, “proporciona una visibilitat extra,
amb la presència d’expositors als carrers i places
del municipi.”

Els mitjans digitals també
abracen el paper
Una altra evidència de la bona salut que
encara manté el paper, la trobem en aquells
mitjans digitals nadius que decideixen engegar
projectes en aquest vell format. És el cas de
capçaleres digitals com Núvol.com, Territoris.cat
o Surtdecasa. cat.
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Surtdecasa.cat, per exemple, està preparant el
llançament en paper de la revista Rara, una nova
capçalera que veurà la llum el juliol del 2022. El
projecte neix amb l’objectiu d’apropar la cultura i
l’art a la ciutadania, en convertir-la en una edició
tangible i col·leccionable.
Neus Barberà, coordinadora de Surtdecasa.cat,
explica que “busquem generar un material informatiu i reflexiu permanent, més enllà de la fugacitat informativa i digital” i assegura que “el paper
té més recorregut en mitjans que ofereixen contingut reposat i en profunditat que no pas en mitjans d’actualitat diària.”
En aquesta línia, Esther Barta, encarregada d’edició, publicitat i màrqueting de Territoris.cat, assegura que “la informació d’un mitjà digital és
efímera, hi preval la immediatesa en detriment
d’una lectura més pausada i reflexiva.” Barta remarca que “la publicació en paper permet tractar
temes en profunditat, més elaborats i de recerca,
temes que s’aborden des d’una perspectiva social
i humana i que afecten diferents àmbits del territori i de la seva gent.”
En tenim un altre exemple en el Tresdeu.com i
la seva revista Festiu. Els responsables del digital cultural valencià van decidir apostar pel format paper perquè els algoritmes d’internet els
limitaven.
El paper ajuda a apropar-se al públic objectiu, té
molt menys percentatge de rebot i permet que
una persona pugui estar llegint el producte durant
un llarg període de temps, cosa impensable en el
format digital.
Així doncs, el paper encara gaudeix de prestigi en
àmbits locals i temàtics té els seus espais de negoci en oferir una sèrie de productes col·leccionables i més destinats a la reflexió que no permet la
immediatesa del món digital.
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NOUS MODELS DE NEGOCI PER A LA
SUPERVIVÈNCIA DE LA PREMSA DE PROXIMITAT
Els efectes de l’impacte de la digitalització s’han fet sentir als diaris regionals i locals amb cert retard si es compara amb
els mitjans generalistes. Però, igualment,
estan sent molt intensos, encara més per
l’impacte de la pandèmia provocada per la
Covid-19. Al món anglosaxó, el declivi de la
premsa regional es posa de manifest per la
gradual desaparició de centenars de capçaleres que no van saber, o no es van poder,
adaptar al nou entorn. Això s’ha anomenat la desertització de la informació local.
Al nostre país, aquest declivi de la premsa
local ha estat menys acusat, perquè els ingressos per circulació i publicació de l’edició impresa eren capaços de mantenir, no
sense dificultats, el compte de resultats
positiu.
Però la pandèmia, i més recentment l’encariment de l’energia i del paper com a
conseqüència de la invasió d’Ucraïna, ho
empitjora tot. A la caiguda de la distribució,
caldrà sumar-hi l’encariment de les matèries primeres i dels costos de distribució.
De manera que aquells mitjans que no tinguin capacitat d’impulsar models de negoci
digital sostenibles estan cridats a desaparèixer en un període de temps més curt que
llarg. I dins dels models digitals, a més de
la publicitat, serà inevitable, en la majoria
dels casos, apostar també pels ingressos
provinents dels lectors, el que s’anomena
els “readers revenue”; és a dir, per alguna
de les diferents modalitats de subscripció.
Continua sent important la presència de la
premsa de proximitat, que tradicionalment
ha actuat com a control dels governs locals,
a qui obliga a rendir comptes. Però quan
aquest control desapareix, augmenten les
possibilitats de corrupció. Per tot això, cal
que els mitjans locals trobin el camí de la viabilitat econòmica.
L’ecosistema publicitari actual necessita
grans audiències i fortes inversions en recursos especialitzats i en tecnologia. Per
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a aquells mitjans locals que s’han nodrit
d’anunciants petits i de proximitat encara
és més urgent, si és possible, apostar per
un model de negoci sostenible que ho sigui també per a la resta del sector. Malgrat
que les subscripcions digitals encara no
compensen la caiguda de la circulació tradicional, sembla inevitable que les capçaleres regionals apostin per aquesta via
alternativa.
És evident que ens endinsem amb rapidesa en un entorn dinàmic i líquid en què
cal adequar la proposta de valor per casar
l’oferta (informació) i la demanda (subscripcions). Les audiències de notícies han demostrat que són volàtils, fet que implica un
sobreesforç per a les organitzacions periodístiques. La fidelització adquireix un valor
determinant, però variable. Una part important dels nostres lectors mantindran
una relació de “fidelització relaxada”. Les
ofertes, juntament amb factors del mercat i de l’actualitat, faran que l’interès dels
lectors fluctuï al llarg del temps. Una part
de l’audiència arribarà i es quedarà a remolc de les ofertes, una altra part ho farà
en funció de l’actualitat i dels continguts, ja
sigui la Covid, l’esclat d’un volcà, la guerra
d’Ucraïna o les eleccions presidencials. En
un ecosistema líquid i dinàmic, les necessitats informatives canvien en funció de l’actualitat, però també de factors com ara el
poder adquisitiu, l’estacionalitat, etc.
Per això resulta tan necessari que les empreses de notícies, i en especial les d’àmbit local, interioritzin la necessitat d’establir
una relació de proximitat basada en propostes que aportin valor, i alhora es configurin en comunitats al voltant d’eixos
d’interessos compartits els participants
de les quals contribueixin econòmicament
en qualitat de membres o subscriptors, fet
que permetrà la supervivència d’un ecosistema mediàtic de proximitat, més enllà de
les grans capçaleres i grups editorials.

PEPE CEREZO

Consultor i professor a la
Universidad Carlos III de Mardid
i director d’Evoca Media.
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SÍLVIA MARTÍNEZ:

“No n’hem après gaire
de la pandèmia i de les
oportunitats que ens
ha presentat”
TEXT: Oriol Toro
FOTO: Sara Aminiyan

Quin creus que és l’estat de salut de
la comunicació, del periodisme?
Som en un moment de dualitat total. D’una banda, hi ha molta necessitat d’informació i de consumir
continguts i, de l’altra, hi ha una part
de sostenibilitat dels mitjans que és
molt complicada. Per això penso que
som en un molt bon moment, perquè
cal aconseguir audiència i cal aconseguir-la amb qualitat. Cal que el públic faci una aposta ferma per pagar
pels continguts i per a una informació feta de manera professional. I
això implica recursos.

Així, doncs, el futur dels mitjans
passa pel pagament?
No és que passi pel pagament. El gran
problema és que el tema publicitari
ha canviat molt. Ara hi ha molts més
mitjans. Les marques ja saben com
contactar directament amb els seus
clients potencials i han sorgit també
noves figures que fan aquest rol de
publicitat, com els influencers. La
pandèmia ha provocat una crisi econòmica que ha fet que moltes empreses hagin pensat: “Ara mateix no ens
va bé invertir en publicitat, perquè la
gent tampoc està comprant segons
quines coses”. I tot això ha complicat
molt el panorama.

La doctora en comunicació i directora del Màster Universitari
de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya, analitza
quina és la situació actual del periodisme i quin ha estat
l’impacte de la pandèmia en els mitjans de proximitat.
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Però la gent encara necessita
informar-se.
Exacte! Però també estem patint una
certa pèrdua de credibilitat dels mitjans. L’hàbit de consum d’informació
ara està també molt marcat perquè
ens hem acostumat a la gratuïtat. El
País tenia el mur de pagament tot llest
per llançar-lo i el va haver de tirar enrere per la pandèmia. El Mundo ja havia començat el mur el 2019... però,
entre la pèrdua de credibilitat dels
mitjans, la gratuïtat i que ara hi ha
molta competència i moltes vies perquè t’arribi la informació, el sistema
està en crisi.
I les xarxes quin paper hi tenen, en
aquest panorama?
La funció dels algoritmes ens fa arribar inputs que nosaltres no estem
cercant i ens assabentem de moltes coses que passen a través de les
xarxes. És un moment complicat per
això, perquè tenim moltes oportunitats i moltes amenaces. Cal trobar la
manera de combinar-ho tot per treure’n profit.

En tot aquest caos, on queden els
mitjans de proximitat, els més petits,
els locals?
Els mitjans de proximitat s’han vist beneficiats, en certa manera, per aquesta
necessitat d’informació. Perquè la
gent ja no vol saber la situació de pandèmia general, sinó la del seu municipi.
I això ho trobem als mitjans de proximitat, que, a més, gaudeixen de molta
més credibilitat

“Les capçaleres han
de saber captar els
periodistes que tenen
gran credibilitat per
unir-los a les seves files.”
Sovint coneixes la persona que està
signant l’article i això ens dona aquest
punt de confiança, que és molt important. A més, són molt més accessibles. Ara bé, la part publicitària està
molt complicada, perquè, si les marques importants no estan per la labor,
les petites... Els negocis han caigut,
la pandèmia ha fet estralls, el preu de
l’energia està pels aires, cal cercar estratègies per ser resilients!

Tenim evidències de com ha
afectat realment això als mitjans de
proximitat?
El Digital News Report ho especifica.
Allà es parla clarament de la credibilitat que sí que tenen els mitjans
de proximitat i, malgrat que a través
de les xarxes socials pots trobar de
tot, també és cert que, si tens a prop
aquell mitjà de referència del teu municipi, la gent hi confia per trobar-hi
coses més acurades i interessants.
Ara que estem deixant la pandèmia
enrere, què passarà amb aquesta
necessitat que s’ha creat de la
informació de proximitat?
Els mitjans locals han de fer un esforç
molt important per connectar amb
la gent jove. Tots els mitjans cal que
ho facin, però els de proximitat tenen una oportunitat molt gran aquí.
Coneixen les activitats que fa el jovent, s’hi poden acostar més, poden
demanar-los quins temes els interessen i fins i tot entrevistar-los. Tenen
l’oportunitat d’escoltar. I això és una
cosa molt bàsica. Hem de cuidar els
nostres futurs lectors.
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I, en general, en l’àmbit de comunicació, periodisme… cap a on tendim?
Estem tendint a sobreviure com podem. Per fer bon periodisme calen
recursos. La Unió Europea se n’ha
adonat i s’han creat ajudes, com la de
CrossBorders, que fomenta la cooperació i la sostenibilitat. Si no tenim
una informació de rigor, contrastada i

“Els mitjans locals han
de fer un esforç molt
important per connectar
amb la gent jove.”
de qualitat, la democràcia està en perill. I això s’ha de tenir molt present.
Altres institucions hi haurien de donar
més suport. Caldrien ajudes directes i
també invertir en educació mediàtica.
Cal que la gent tingui molt clar que el
que troben a les xarxes no és informació. Allà hi trobem coses que poden no
ser veritat. I això és molt perillós.
Les fake news han trobat un camí
amb la pandèmia?
I tant! Han entrat de ple en terrenys on
no estaven tan desenvolupades.
Què podem fer des dels mitjans
per combatre aquest tipus de
desinformació?
Més enllà de desemmascarar les
fake news, cal també educació. Cal
que tothom tingui les competències
per identificar què no és informació.
Cal posar en valor el periodisme. I no
s’està fent! Des de les escoles i les institucions cal treballar-ho, perquè és
clau per a una democràcia saludable.
Cal informació de qualitat, rigorosa i
atractiva, també.
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En la democratització de la
informació que estem vivint, on
tothom informa com i des d’on vol,
estan amenaçades les capçaleres?
Les capçaleres han de saber captar
els periodistes que tenen gran credibilitat per unir-los a les seves files. Hi
ha periodistes marca, però no tenen
per què volar sols. El problema és que
moltes vegades els periodistes no volen que se’ls vinculi a certes capçaleres per la manca de credibilitat de què
parlàvem.
És possible, doncs, un periodisme de
qualitat i independent?
I tant! Si es dona valor al periodisme,
sí. Si quan es donen subvencions, no
són per controlar el mitjà, sinó per donar-hi ales, anirem a això. Tot passa
per l’educació mediàtica. Necessitem
el bon periodisme perquè ens ajudi a
prendre les decisions del que farem
demà.
I qui ho pot fer això?
Mirem el cas del The New York Times.
Té moltíssims subscriptors. I han desenvolupat un sistema lliure, independent i de qualitat. És cert que han
tingut una inversió molt important i
clara per tenir professionals molt qualificats, multidisciplinars, i experimentar amb tota mena de noves narratives.
Però, si es vol, es pot. I han provat coses que no pensaven que farien mai.
Tenen moltes newsletter. S’han diversificat. Nosaltres també tenim capçaleres històriques que no ho estan
aprofitant. I la polarització política de
casa nostra tampoc ajuda, perquè les
diferents línies editorials van lligades
a un partit o un altre o a una ideologia.
I això és complicat si vols tenir molts
subscriptors i molta gent.

I què hi podeu fer des de la
universitat?
La formació és fonamental. L’educació
mediàtica és clau i no només a les carreres de comunicació, sinó arreu. Cal
establir nexes de connexió a les escoles i instituts. Hem d’explicar per què
el periodisme té un valor a la nostra
societat i quin valor hi aporten els mitjans. Això és difícil si no vas de la mà
de mitjans que ho facin bé. Cal parlar
des de les bones pràctiques.
Què n’hem après, de tot plegat?
Penso que no n’hem après gaire de
la pandèmia i de les oportunitats que
ens ha presentat. S’ha demostrat que
podem treballar des de qualsevol lloc,
i les redaccions, en canvi, estan fent
tornar tothom presencialment. Hem
d’establir noves dinàmiques de treball
en equip, des de la distància. És una
bona manera d’aprofitar el talent que
hi ha a molts llocs sense necessitat de
trobar-nos tots en una oficina. Els mitjans poden compartir necessitats, recursos i fins i tot treballadors. I això no
s’aprofita.

Fabriquem oportunitats

per al teu futur.

D
FACTORY
BARCELONA

zfbarcelona.es

TENDÈNCIES
CAP ON ANEM
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TEXT: Redacció

Conèixer les tendències per adaptar-se al futur
La societat evoluciona i les formes de comunicar-se no en són una excepció. El periodisme no pot viure ancorat en el passat i en les formes tradicionals de transmetre informació. Per a la sostenibilitat dels mitjans i per a la
seva credibilitat, esdevé imprescindible conèixer les noves tendències, així
com les demandes actuals de la ciutadania.
L’informe Digital News Report 2021, publicat pel Reuters Institute, elabora
una diagnosi sobre la realitat dels mitjans i defineix les principals tendències comunicatives.
Creix la credibilitat dels mitjans de comunicació
Tot i que només el 36% de la població a Espanya confia en el que llegeixen
als mitjans de comunicació, a conseqüència de la pandèmia, en els darrers
anys, hi ha hagut un creixement de la credibilitat dels mitjans. No obstant
això, es constata que encara hi ha un gran camí per recórrer en aquest àmbit, sobretot amb la gent gran i la ciutadania amb menys estudis i interessos
polítics, perfils on la desconfiança és més pronunciada.

FOTO: Sergio Ruiz

Preocupació per la desinformació
La gran quantitat de desinformació que circula per internet i per les xarxes socials preocupa la ciutadania de forma creixent. Segons dades de l’informe del Reuters Institute, un 58% de la població mundial està amoïnada
per la informació no contrastada o esbiaixada que es pot trobar a la xarxa i
per les possibles conseqüències.
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L’objectivitat i donar veu a les diferents parts implicades

La pandèmia disminueix les vendes de diaris i revistes

Una majoria significativa de les persones que consumeixen els mitjans de comunicació demana que les informacions siguin objectives, poc interessades i donin veu a les
diferents parts implicades. Com més punts de vista pugui
aportar un contingut, més bona valoració tindrà per a la
majoria de la ciutadania i aportarà més credibilitat al mitja
de comunicació.

Si bé és cert que, amb la democratització d’internet, els
mitjans en paper van iniciar una progressiva davallada en
les darreres dues dècades, l’aparició de la pandèmia no ha
fet més que incrementar aquesta disminució de vendes, especialment en els diaris generalistes i revistes, i en menor
mesura en la premsa de proximitat.
El ‘reader revenue’, una via de finançament en auge

Aposta per la diversitat de canals
Els canals a través dels quals la ciutadania consumeix la informació són cada vegada més variats. Només una de cada
quatre persones enquestades al Digital News Report 2021
aposta per informar-se a través del seu portal web d’informació de referència o mitjançant la seva aplicació.
La televisió, la ràdio, els pòdcasts, les xarxes socials o les
recerques mitjançant navegadors, entre d’altres, són vies
alternatives d’accés a la informació.

Sembla que amb la publicitat ja no n’hi ha prou per a la
sostenibilitat econòmica dels mitjans de comunicació. La
nova realitat demana diversificar les fonts de finançament
i apostar per models de negoci més directes com els ‘reader revenue’, és a dir, que les lectores s’hagin de subscriure
i pagar per poder consumir la totalitat o una part dels continguts o serveis que s’ofereixen. El model ‘reader revenue’
està en creixement i cada vegada són més les persones que
paguen per consumir informació. Segons dades extretes
del Digital News Report 2021, a Espanya ja ho fa el 12% de
la població.

Creix amb força la figura de l’ ‘influencer’
La bretxa de gènere, una realitat
La democratització de les xarxes socials ha portat a l’aparició d’activistes polítics i ‘influencers’ que, en moltes ocasions, deixen el periodisme tradicional en un segon pla.
Plataformes com TikTok, Instagram, Twitch o Snapchat
agafen força com a competència directa dels canals de comunicació tradicionals.
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Segons l’informe elaborat pel Reuters Institute, a Espanya,
només el 8% dels editors de les principals capçaleres del
país són dones. Una bretxa de gènere que decreix considerablement quan analitzem càrrecs inferiors dins de l’àmbit
de la comunicació.

AVUI LA TEVA
ENERGIA POT
INSPIRAR UN
DEMÀ MILLOR

Ens fa treballar més i augmentar la nostra inversió en 31.000 milions per
aconseguir el 100 % de descarbonització l’any 2040; així, el 92 % de la
nostra producció peninsular estarà lliure d’emissions de CO2 l’any 2024.
Ens fa donar suport a l’economia local amb plans de transició energètica
justa, per tal que tothom pugui tenir un futur millor i més sostenible.
Amb Endesa pots triar un demà millor.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

endesa.com
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DAMIAN RADCLIFFE:

“En un moment on els
consumidors tenen accés a
més informació que mai, cal
oferir contingut diferencial”
TEXT: Josep Carbonell

Des d’una perspectiva general, per què és necessària la
premsa local?
Hi ha tres raons per les quals la premsa local és necessària.
En primer lloc, aquest tipus de premsa exerceix un paper
clau a l’hora de garantir la rendició de comptes en l’àmbit
local. Més enllà d’aquesta funció de quart poder, els mitjans
de comunicació locals també són fonamentals per crear un
sentit de comunitat.
Com a tercer eix, aquestes capçaleres exerceixen un paper important en l’ecosistema dels mitjans de comunicació més generalistes. D’una banda, publiquen continguts
i històries que poden acabar, posteriorment, a capçaleres
de mitjans regionals, nacionals o fins i tot internacionals.
D’altra banda, són un camp d’entrenament perfecte per a
molts joves periodistes.

Quins beneficis aporta a la societat?
Analitzant l’impacte del periodisme local, i en particular del
que passa quan aquestes capçaleres desapareixen, s’han
identificat una sèrie de contribucions importants que la
premsa local aporta a la societat.
Per començar, s’ha demostrat que, si les comunitats estan
menys informades sobre el que està succeint al seu barri o
municipi, estaran exposades a menys idees i punts de vista,
i el sentit de la comunitat a la zona es redueix. Així mateix,
sense una premsa local que passi comptes, és més fàcil que
hi hagi corrupció.
Als EUA, les recerques fetes també suggereixen que en
períodes electorals la ciutadania té menys probabilitats de
votar quan no hi ha periòdics locals al seu barri o municipi.

El professor de Periodisme a la Universitat d’Oregon i autor
de diversos estudis i informes sobre comunicació als EUA,
ens parla del paper de la premsa de proximitat i del futur
d’aquest tipus de capçaleres.
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Quin és l’estat actual de la premsa local a tot el món?
La premsa local, igual que la indústria
dels mitjans de comunicació en general, està travessant un període de
canvi. Els models de negoci tradicionals continuen transformant-se i els
hàbits de l’audiència també continuen
evolucionant.
Com a resultat, ens trobem amb un
sector que es troba sota pressió. Una
pressió que no ha fet més que incrementar-se durant la crisi de la
Covid-19, un període en el qual la publicitat per a molts mitjans de comunicació es va acabar pràcticament de
la nit al dia. Atès que la publicitat continua sent la principal font d’ingressos

“Ningú pagarà pel teu
producte si no hi veuen
reflectides les seves
vides, preocupacions,
èxits i triomfs”

per a la majoria dels mitjans de comunicació, aquest fet ha reforçat i accelerat la necessitat de diversificar els
ingressos.
Alguns mitjans locals van aconseguir
superar la tempesta de la Covid-19,
però molts no ho van aconseguir.
Sabem que l’any passat es van tancar més de 100 capçaleres als Estats
Units.
No obstant això, al mateix temps, hem
vist aparèixer almenys 70 capçaleres
noves. Algunes d’aquestes, humils i
petites i altres, publicacions especialitzades, sigui per la seva temàtica o
pel seu format.
Per tant, podem considerar que
el periodisme de proximitat està
creixent o disminuint?
Si ens fixem en el nombre de mitjans
de proximitat existents a tot el món,
podem afirmar que està disminuint.
Els dies en què es podia gaudir de diversos periòdics han desaparegut en
la majoria dels casos. Algunes àrees

no tenen cap diari local i compten
amb accés limitat a altres mitjans de
comunicació (com la televisió i la ràdio). També hem assistit a l’aparició
de nous actors, com ara emprenedors
i mitjans locals que estan tractant
d’omplir els forats comunicatius, tant
en termes geogràfics com temàtics.
Per tot plegat, crec que continua havent-hi motius per a un optimisme
prudent. A més, la Covid-19 ha permès
dotar d’un reconeixement més gran
la premsa local, ja que s’ha demostrat que ha ajudat a acostar aquesta
pandèmia global a la realitat de cada
territori.
Quins són els reptes futurs del
periodisme de proximitat?
Per ser clars, el periodisme local s’enfronta a una sèrie de reptes importants. El més obvi és l’econòmic. Quins
són els models empresarials que garantiran la viabilitat de les notícies locals? Aquests models variaran en
funció de cada comunitat i no existeix
cap model màgic.
45

Tendències

També és un repte cada vegada més
gran que els mitjans de proximitat
aprofundeixin i demostrin la seva rellevància. En un moment on els consumidors tenen accés a més notícies
i informació que mai, és important
oferir contingut diferencial. Això és
especialment important si es vol que
la gent pagui pel seu producte.
En la societat de la desinformació, la
funció editorial del periodisme és més
important que mai. Hem de saber explicar bé el paper diferencial del periodisme respecte a plataformes de
comunicació com poden ser les xarxes socials.
Quines són les principals tendències
del periodisme local? Són similars al
periodisme mundial?
El periodisme local del futur pot no assemblar-se al del passat. I això és bo.
No hem d’acceptar les formes tradicionals. Els nous formats són benvinguts perquè permeten millorar la
comunicació i fer-la més accessible. I
això ho podem veure també en el periodisme generalista. Veiem innovació
en l’ús que fan els mitjans de les xarxes socials, la creació de contingut en
diferents formats (vídeo, àudio, dades,
etc.) i la implementació de tecnologia
futurista com la intel·ligència artificial.
En general, aquests canvis arriben
una mica més tard al periodisme local. Això és sovint conseqüència dels
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recursos econòmics, més austers,
amb què es belluga aquest tipus de
premsa, així com del públic, majoritàriament adult, d’aquest tipus de mitjans, que aposta per un periodisme
més convencional. No obstant això,
aquestes tendències ja es veuen en
el periodisme local i no faran més que
créixer.

“Els periodistes han
d’assegurar-se que el
producte que ofereixen
sigui fresc, rellevant i
adaptat a les necessitats
del moment.”
Finalment, cal tenir en compte que
ningú pagarà pel teu producte si no hi
veuen reflectides les seves vides, preocupacions, èxits i triomfs. Si volem
atreure el públic, hem d’esforçar-nos
per oferir una gamma més diversa de
fonts i històries i disposar de la gent
adequada per explicar-les.
Com espera que els periodistes
s’ajustin a aquestes noves
tendències? Quines habilitats
hauran d’adquirir?
Els periodistes locals, com tots els periodistes, han d’entendre el costat empresarial dels mitjans de comunicació
i com els hàbits de l’audiència estan

canviant i evolucionant. Per aquest
motiu, han d’assegurar-se que el producte que ofereixen sigui fresc, rellevant i adaptat a les necessitats del
moment.
Cal animar els periodistes a posar-se
a disposició de les noves eines i programari. Que aprenguin com editar
àudio, com millorar la imatge i com
presentar la informació de 800 paraules en forma de fil de Twitter o història
d’Instagram.
Això suposa un esforç extra en les
redaccions locals, on els periodistes
treballen durant hores sota un gran
estrès i, sovint, han de produir més
contingut amb menys recursos humans que en el passat. Tanmateix, els
noticiaris locals disposen de pressupostos reduïts, fet que suposa que la
gran majoria de periodistes locals siguin autodidactes en l’aprenentatge
d’aquestes noves eines i plataformes
de comunicació i en les noves maneres de treballar.
Això pot semblar esgotador, i suposar una càrrega de treball extra, però
és molt important trobar el temps per
continuar aprenent. Si no ho fas, t’arrisques a quedar-te enrere.

L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les
persones que viuen a les comarques gironines.
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ENTREVISTA

GENÍS ROCA:

“Les dades són la clau
de volta del nou model social”
TEXT: Oriol Toro
FOTO: Sara Aminiyan

S’acosta un gran canvi que revolucionarà el món com el
tenim entès fins ara?
Sí i no. Ens han venut la moto que tot és molt immediat, molt ràpid, que, quan algú diu: “Fem una planificació a set o vuit anys
vista”, la gent diu: “Però què diu aquest?! Això és ridícul!” Tot s’ha
vestit de curtterminisme, perquè la política ja no aguanta mandats de quatre anys, les empreses presenten resultats trimestrals… i ningú fa planificacions estratègiques a set o vuit anys.
Llavors, en què consisteix el canvi que ens han venut?
Quan diem que ve un canvi, en el fons, és perquè comprem el
ritme del fet que les coses cada dos o tres anys canvien. Però,
en realitat, no venen molts canvis, sinó només un canvi. Aquest
va començar fa uns 25 anys i encara n’hi queden 25 o 30 més.
La digitalització de la societat és un procés que durarà uns 5060 anys i som al bell mig d’aquest procés. Ara estem repensant-ho tot. La governança, la societat, els mitjans, la banca,
la salut...
Tot plegat va començar amb el naixement d’Internet?
El primer IBM PC és dels anys 80. Abans teníem informàtica
corporativa; després va venir la informàtica personal; tot seguit, la vam connectar a Internet; a continuació van arribar els
dispositius mòbils, i ara estem sensoritzant les coses. Tenim
una aspiradora a casa que va sola i està connectada a Internet.
Però això és un procés progressiu i gradual. Tot just estem

desplegant la infraestructura d’una societat digital. I pel mig
hem de discutir les regles del joc. No tenim les lleis adequades, la ciutadania encara té dubtes, prevencions, reticències…
Com per exemple?
Què passaria si plantegéssim que les monedes, en lloc de ser
analògiques, fossin digitals? La gent es posaria les mans al cap.
Però no ens enganyem. La gent no duu cash. I fa quatre anys en
duien. Comprar un bitllet d’avió és impossible si no ho fas en línia, és com intentar comprar una entrada per al teatre a taquilla el dia de la funció… I tot això és un procés que va començar fa
20 o 25 anys i encara ens queda molt.
I si fem d’oracle, quin serà el següent pas?
Aquest següent pas és molt polièdric. Perquè estem parlant
de la societat. Jo diria que ara aquí tenim tres coses: serveis,
identitat i una tercera pota que no sé ben bé com anomenar-la.
Doncs explica’m aquesta tercera.
Fins ara, les relacions humanes comercials es basaven a comprar un telèfon, una taula, una moto... Tot això ho tenim molt
ben resolt. Si ara em compro un cotxe, de tots els que hi ha al
món, aquell és meu. Perquè té un número de bastidor determinat que l’identifica com a únic i jo el vaig comprar. I per acreditar que és meu, vaig anar a Trànsit a certificar-ho i em van
donar una matrícula que associa el bastidor a la meva persona.

El president de la Fundació .CAT i expert en transformació digital
ens parla sobre el canvi de paradigma que suposarà la revolució
digital en què estem immersos.
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D’acord…
Identificar com a únic el cotxe, associar-lo a una propietat i que se’n desprenguin un seguit de drets i deures
és el més habitual per a nosaltres. Ara
toca que reproduïm això en l’àmbit digital o, més ben dit, en intangibles. Com
compro un intangible i demostro que és
meu? Com demostro que aquell intangible és únic i és meu?
M’ho hauràs d’explicar millor.
Imaginem que Gerard Quintana acaba
de fer la cançó L’Empordà. N’ha gravat el
disc i t’ofereix el 10% dels drets d’autor.
Com ho fem? Doncs anem al notari, fem
una escriptura i, a partir d’ara, tu tens
un 10% de la seva cançó. Ara imaginem
que aquesta cançó triomfa i tu vols el
10% que et pertoca dels beneficis. I en
Gerard no et reconeix l’autoria. Tu dius:
“ok”, anem al notari i t’ho demostraré.
Però resulta que ahir es va cremar tota
la notaria i no en queda res, ni una còpia del document que t’acreditava com
a propietari. Tenim un problema.
Això ho solucionarà el digital?
En digital, fent servir blockchain, si et
cedeixen el 10% d’una cançó, farem un
certificat digital i l’encriptarem. Llavors,
d’aquest 10% que és teu, només tu en
tindràs la clau d’encriptació. Aquest document digital s’envia a 100.000 ordinadors d’arreu del món perquè en guardin

“Tot just estem desplegant
la infraestructura d’una
societat digital. “
una còpia. I si Gerard Quintana canvia
d’opinió o intenta manipular el certificat, com que no té la teva clau d’encriptació, no podrà fer-ho. I, en cas que
pogués, ho hauria de fer en els 100.000
servidors de tot el món.
I això ens facilitarà la vida?
Sens dubte, perquè, a més, ho podrem
fer sense passar pel notari. Això facilita i simplifica que tractes com aquests
es puguin fer, per exemple, entre un català i un australià. I encara simplifica
una altra cosa. Què passa si, en lloc d’un
10%, faig un 0,1% i els drets de la cançó
els venc entre 10.000 persones? De
cop i volta, la lògica dels mercats i les
transaccions queden totalment modificades. Tot això ara és molt fàcil i abans
era molt complicat.
Estem preparats?
La història de la humanitat és una successió de diferents èpoques. En aquestes transicions, sempre trobarem una
tecnologia que modifica la societat.
Cada cop que això passa hem de tornar
a discutir les regles del joc, el contracte
social. Aquesta discussió mai no és
amable, sempre hi ha algú que perd uns

privilegis i que lluita per no perdre’ls. Hi
ha un conflicte social.
I això ens està passant ara?
Durant la revolució industrial, apareix
una tecnologia que permet massificar la feina i, de cop i volta, una gent a
Manchester organitza una fàbrica amb
20.000 persones. Això no existia. Toca
discutir, per tant, les relacions laborals.
El senyor de la fàbrica no incomplia cap
llei en fer torns de dotze hores de dilluns
a diumenge. Però, un dia, algun treballador va plantejar: “I si no treballem tantes
hores? I si tenim vacances pagades? I si
tenim una seguretat social i jubilació?”. I
aquí hi va haver un conflicte. I vagues…
200 anys després, nosaltres tenim tots
aquests privilegis, però hi va haver un
procés.
Tot el nostre contracte social, per tant,
s’articula entorn de la feina.
Exacte, i això és el que ara ens defineix. Si jo ara tinc un fill i em diu que ha
conegut una noia, jo li diré: “I a què es
dedica?”. El nostre passaport social és
la feina. Ves a demanar un crèdit o demana un pis si no tens una nòmina…
Drama!
Com s’articularà el nou contracte social?
La societat digital està fent el mateix,
però, en lloc de discutir sobre la relació
amb la feina, estem discutint com ens
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relacionem amb la informació. Avui en
dia, tot rau en qui té les teves dades, qui
les pot fer servir, quin control tens tu sobre elles, quins drets hi ha sobre les dades… I abans era quins drets tenies tu
sobre la teva situació laboral… I aquest
procés no el farem pas en dos anys.
L’administració pública, els governs…
estan fent passos per regular tot això?
És la primera vegada que el lideratge
del govern social no el fa Europa. Ara hi
ha dues propostes. Els EUA, que defensen que la tutela de les dades correspon
al mercat, i la Xina, que defensa que la
tutela de les dades correspon a l’estat.
Els dos models són igual d’aberrants. Al
mig hi tenim Europa, que diu que la tutela de les dades correspon al ciutadà.
En llenguatge americà, el client.
I quin model s’imposarà?
El problema és que la proposta americana se sustenta en empreses que tenen mil milions de clients, i la proposta
xinesa se sustenta en estats que tenen
mil milions d’habitants. Per contra, la
proposta europea se sustenta en mil milions d’articles científics. Nosaltres som
els moralistes que diem com ho han de
fer als que ho estan fent.
Parla’m de les altres dues potes.
La identitat i els serveis.
Comencem per la identitat. Actualment,
l’estem gestionant de manera medieval.
A l’edat mitjana, la gent passava tota
la vida al mateix poble, on naixia, vivia
i moria. Al voltant del teu poble es van
construir els teus drets polítics. Ara,
en canvi, jo soc nascut a Girona, visc a
Sabadell, tinc una empresa amb 60 treballadors a Sant Cugat i els meus pares
vivien a Figueres, on he heretat un pis.
A més, soc un usuari assidu de la proposta cultural de Barcelona. Malgrat
tot això, jo només puc votar a Sabadell.
Però no puc dir res quan es reforma la
propietat urbana a Figueres o quan canvien el pla urbanístic a Sant Cugat. No
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només gestionaran canvis. Hauria d’estar prohibit estabilitzar res. I això és un
trencament mental, perquè tots nosaltres ens hem educat amb el paradigma mental de la revolució industrial.
Sistematitzar, procedimentar i industrialitzar. És a dir, abans hi havia un artesà que feia taules i ara fem mil taules
al dia. L’obsessió era el procés: control
de qualitat, metodologia, procediment,
sistemàtica…

“Si pretenem que cada
canvi sigui estable i
definitiu, no anem bé.”
puc votar! Amb la tecnologia i la realitat
actuals, això és molt estrany. Avui, he
rebut l’esborrany de la declaració de la
renda i tenen claríssim que jo tinc un pis
a Figueres, per tant, tinc deures, però no
drets.

I ara?
Quan volem introduir un canvi, s’espera
de nosaltres que ho tornem a deixar tot
endreçat. No s’accepta dir: “Mai més ho
farem així”, però no proposem com ho
farem. Ens han ensenyat a procedimentar-ho tot, que sigui estable i que aporti
una solució que sigui vàlida en tots els
casos. Però la realitat és que, avui en
dia, si fem un canvi, hem d’estar disposats a canviar el nostre propi canvi.

Hauríem de parcel·lar els drets?
A Barcelona, hi ha desenes de milers de
persones que paguen impostos i hi viuen des de fa més de 20 anys. No poden
votar perquè van néixer en un altre país.
Amb la tecnologia actual, això és imperdonable. El model imperant era òptim
per al segle XIX, no per al segle XXI.

Però això no fa que petin els esquemes
mentals de tothom?
El meu condol. Si pretenem que cada
canvi sigui estable i definitiu, no anem bé,
perquè cada cop haurem de trencar la
crosta. Ara ens cal gent disposada a canviar de manera constant. Hi ha qui veu això
com un desordre i hi ha qui ho veu com a
progrés. Qui hi vegi desordre patirà.

Llavors, sí que ve una revolució?
No ve, continua. Ja han passat moltes
coses i continuaran passant. Només podem comprar aquesta idea si acceptem
que la revolució durarà 50 anys.

I els mitjans?
Amb la situació que hi ha al voltant
de la comunicació i tan difícil que és
tot, només es pot avançar fent canvis
constantment.

I les noves generacions que pugen?
Se’ls està preparant per a aquest nou
món que ve?
No hem de buscar culpables. No hi ha
ningú preparat, perquè no sabem on anem.

Tenim algun exemple de mitjà que estigui operant amb aquesta mentalitat?
Segur que sí. Per pura supervivència.
Però els que queden és perquè es busquen la vida cada dia. En lloc de dir:

I què me’n dius, de la tercera pota?
Els serveis.
Quan parlo amb professionals, els adverteixo que, durant la seva vida útil,

“Sempre ho hem fet així i així ho seguirem fent…”, cal innovar. Cal reconsiderar-ho tot cada dia. I aquesta és
l’única manera que té de sobreviure la

premsa local, però també LaCaixa, La
Vanguardia, Novartis o l’administració
general de l’estat.
Ens manca paciència?
Clar! El “tot per ara mateix” no és incoherent, l’incoherent és el “vull per ara
mateix la solució definitiva”. Si això ho
traslladem als mitjans, cal provar coses
noves cada dia. Pòdcasts, vídeos, xarxes… Ara toca això.
No perdem qualitat amb tant de canvi
i innovació?
Jo crec que la perdem si no canviem.
Però hi ha temps per a l’aprofundiment, la reflexió pausada, l’anàlisi…?
I tant! De continguts absurds, n’hem tingut sempre. No hi té res a veure.
Un exemple serien les xarxes. On tothom
hi opina. Hi ha qui diu: “Això cal vigilar-ho,
perquè la bèstia ens demana censurar-ho tot.” Hem de pensar que és molt
difícil tenir 400.000 seguidors si només dius bajanades. Al final, el sistema
s’autoregula. Els últims deu anys han sigut els de la Internet de les opinions, on
tothom hi diu la seva i ens hem hagut de
plantejar com ho podíem gestionar. Avui
en dia ja ho tenim força per la mà.

“La digitalització és el nou
foc. Té molts avantatges
i tots els riscos.”
em presti aquest servei i en quin grau. El
problema és que ara no tenim garanties,
ni legals ni ètiques, que això estigui endreçat i desconfiem de tot i tothom. Les
dades són la clau de volta del nou model social. Necessitem construir unes
noves regles del joc amb el grup, al voltant de les dades. I això encara no ho
hem fet.

I ara en quina Internet vivim?
Ara abandonem la Internet de les opinions per entrar a la Internet de les dades.
Hem descobert que, per als objectius dels
negocis, governs, entitats, és molt més
efectiu gestionar dades que opinions. La
tendència és la personalització basada
en dades i en temps real. Tothom està en
això. Però és tan complex i greu que ens
tindrà ocupats els pròxims 10 anys.

Al final, tot és un ganivet de doble tall.
Les dades ens poden fer tot el bé i tot
el mal, no?
Quan els homínids van descobrir el foc,
segur que es van cremar. Van haver de
valorar si allò era molt ‘xungo’ perquè
cremava o si valia la pena. Van veure que
era una cosa perillosa, però que aportava molts avantatges. La digitalització
és el nou foc. Té molts avantatges i tots
els riscos. Tots tenim la marca d’alguna
cremada. Convivim amb el foc, però no
l’hem abandonat. Hem d’acceptar els
riscos de la nova època, però encarar-la
amb ganes.

Tanta personalització no acaba amb la
nostra lliure voluntat d’escollir?
Si això funcionés bé, que no en tenim cap
garantia, hauríem de poder triar on volem
servei personalitzat basat en dades i on
no. Per exemple, el vull amb la meva salut. Però jo hauria de decidir qui vull que

Què hauríem de fer els mitjans?
Estic d’acord que els mitjans són un
servei públic, no obstant això el que
fan és un producte. No fan un servei.
El meu pare va ser subscriptor tota la
vida d’un diari i li enviaven el mateix diari que a tothom. A ell, els esports no li

interessaven. I cada dia li enviaven les
corresponents sis pàgines d’esports.
Mai es van preocupar de saber què li interessava. A aquestes alçades, servei és
atenció personalitzada. Si mires l’organigrama d’una redacció, ningú es cuida
del lector. Màxim, del subscriptor. Però
no hi ha personalització de la informació. No acabo d’entendre per què tu i jo
rebem el mateix diari o el mateix butlletí
si tenim interessos diferents.
Només passa en aquest àmbit?
Passa arreu. Per exemple, les asseguradores et fan pagar el mateix a tu i a
mi pel cotxe, indiferentment dels quilòmetres que fem anualment l’un o l’altre.
Tothom està personalitzant, i els mitjans, amb la situació que tenen, no entenc per què no s’hi posen.
Calen nous professionals i recursos?
Els mitjans podrien fer coses molt senzilles. Si tu tens una redacció d’economia i cada dia feu pàgines d’economia…
truqueu a LaCaixa i oferiu-los un butlletí
d’informació econòmica per als seus
empleats. La redacció pot generar obra
derivada que es pot vendre de manera
personalitzada. No cal ni adaptar les
notícies, només canviar el packaging.
Però, per pensar així i fer això, ens calen
uns perfils professionals que no tenim.
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OPINIÓ

LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE CREIXEMENT
PER ALS MITJANS DE PROXIMITAT
La innovació s’ha convertit en un concepte
comodí. Quan cal millorar la situació d’una
indústria, el primer que es menciona és la
necessitat d’innovar. Però què significa realment? Com s’aplica en el món dels mitjans de proximitat? Com es pot convertir en
un motor de creixement? Aquest article es
proposa presentar les respostes.
Els experts defineixen la innovació com un
procés que modifica elements, idees o protocols ja existents, millorant-los o creant-ne
de nous que impactin de manera favorable
en el mercat. En l’escenari mediàtic, la tecnologia s’ha convertit en el primer factor de
canvi, després s’ha passat per millorar el
model d’ingressos, i ara se situen els serveis a la comunitat i el nou talent com els
nous elements per accelerar el creixement.
Comencem per la innovació tecnològica.
La digitalització ha transformat completament la manera de treballar i funcionar dels
mitjans de comunicació. Primer va ser el
pas cap a la presència a Internet, després,
la incorporació al món de les xarxes socials i, ara, el desenvolupament del metavers
s’ha convertit en el proper pas. Cal valorar
també les millores que han aportat l’automatització dels processos i les aplicacions
de la intel·ligència artificial en algunes tasques periodístiques. En aquest àmbit, la
regla ha de ser que la tecnologia es converteixi en l’aliat per donar resposta a les necessitats pròpies i de la comunitat.
Però la tecnologia no és l’únic factor que
cal tenir en compte, també cal esmentar el model de negoci. La publicitat perd
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protagonisme a causa de la competència
dels gegants tecnològics i els mitjans digitals han hagut d’actualitzar la fórmula
i diversificar les vies d’ingressos. Entre
aquestes, les subscripcions estan prenent
el protagonisme a través dels diferents
murs de pagament. La tendència actual és
la dels models de propensió que permeten
oferir una oferta adequada a cada usuari.
La clau per créixer passa per la personalització de les ofertes.
Les noves prioritats
Les experiències dels mitjans de proximitat en mercats internacionals assenyalen
que hi ha dos elements crucials per innovar
i impulsar el creixement: millorar els serveis
a la comunitat i atraure el nou talent.
La fórmula d’èxit és conèixer la vostra comunitat, aportar-hi valor, trobar una perspectiva única, implicar-la i demanar-li
suport. És crucial oferir continguts rellevants, però també serveis que donin resposta a les necessitats comunitàries. Per
innovar en aquest àmbit, és important ampliar el coneixement i interacció amb els diferents col·lectius que la formen, i oferir-li
uns continguts i serveis que no es trobin
enlloc més.
El segon generador d’innovació és incorporar les noves generacions de talent, que
coneixen molt bé el que busquen i volen els
joves. I, alhora, oferir-los oportunitats per
experimentar amb nous continguts i narratives. La seva participació pot ser la millor
garantia per a un bon futur.

CARMINA CRUSAFON
Professora del Departament
de Periodìsme i Ciències de
Comunicació de la UAB
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REPORTATGE

EL PERIODISME DE DADES,
UNA APOSTA PER L’OBJECTIVITAT
I CONTRA LA SOBREINFORMACIÓ
FOTO: Sara Aminiyan
TEXT: Josep Carbonell

El periodisme de dades és una disciplina força nova, però
amb una gran projecció de futur, que molts mitjans de comunicació internacionals han incorporat en els darrers
anys i que comença a introduir-se amb força entre els mitjans de parla catalana. A través de la interpretació i anàlisi
de dades, sorgeixen històries periodístiques que encara no
s’havien explicat.
Roger Tugas, redactor de Nació Digital, és periodista especialitzat en dades des de fa uns anys. En la seva tasca diària,
“la matèria primera són les dades, cada cop més accessibles, a les quals es pot interpel·lar com es faria amb un polític, un expert o una font qualsevol perquè ens mostrin una
realitat que, fins llavors, restava a l’ombra.”
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Característiques del periodisme de dades
El periodisme de dades deriva del periodisme d’investigació. És laboriós i s’acosta
al periodisme de reportatge, on els professionals dediquen força hores a treballar
les peces i el ritme de publicació és lent.
Segons Roger Tugas, “el procés et porta a
cercar dades sobre la temàtica que es vol
abordar de tantes fonts com sigui possible, analitzar-les a través de programes,
aplicar-hi els coneixements estadístics per
extreure’n conclusions, qüestionar-les i refer-les, concebre els gràfics corresponents
i, finalment, traduir la informació a un llenguatge clar i a un estil periodístic atractiu.”
Així mateix, cal destacar que, mentre que
en altres modalitats periodístiques el més
complicat és cercar fonts, el periodisme de
dades disposa de tanta informació a l’abast
que el que es necessita són eines i recursos per poder interpretar-les. Amb aquesta
finalitat, els periodistes no treballen sols,
sinó que interactuen o s’envolten d’experts
tecnològics que els permeten treballar
amb precisió aquestes xifres.
Com a resultat final, el periodisme de dades no explica històries individuals, sinó
que presenta realitats col·lectives en forma
d’article o reportatge, acompanyades en
molts casos amb conclusions quantitatives representades en mapes, gràfics o
visualitzacions.
Una tendència en creixement
El periodisme de dades està en creixement en els territoris de parla catalana.
L’obertura progressiva de dades, sobretot
per part de les administracions públiques,
però també d’algunes entitats privades,
ofereix un munt de fonts d’informació inexplorades i permet als periodistes abordar-les amb llibertat.
A aquesta realitat cal sumar-hi, segons
Roger Tugas, el fet que “la ciutadania
està més preparada que mai per interpretar aquesta informació, hi té més interès,
i els mitjans de comunicació valoren molt

positivament aquest tipus de periodisme,
ja que saben que garanteix publicar bones
informacions, interessants i pròpies.”
Les dades: un món d’oportunitats
Les dades són transparents. En aquesta
modalitat periodística, el professional pot
fer públiques les seves fonts, fet que, en
paraules del periodista del Nació Digital,
“aporta una mena d’aura de veracitat en
el lector, ja que no reflecteix opinions, sinó
que les conclusions s’extreuen a partir de
dades que es pressuposen certes. La matèria primera se sap que és objectiva.”
Una altra oportunitat que ofereixen les dades és que “permeten abordar temàtiques
amb absoluta llibertat i no depenent de
l’actualitat estricta. Mentre els companys
i companyes pugnen per fer emergir una
mateixa exclusiva d’un tema candent, el
periodista de dades treballa notícies pròpies a partir d’informes, enquestes o conjunts de dades que es pengen o actualitzen.
És un oceà infinit d’oportunitats, i el periodisme no les està aprofitant ni de bon tros.”
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Així mateix, treballar amb dades té molta
força i permet explicar històries complexes d’una manera sistemàtica, clara i entenedora. Les dades permeten entendre
causes, preveure el que passarà, descobrir
tendències i prevenir possibles desgràcies.
Però és 100% objectiu el periodisme de
dades?
Tot i que es considera una font objectiva,
la manera d’interpretar les dades les converteix en manipulables: “En el procés de
treballar-se, es pot introduir un biaix o forçar-se una tesi errònia, però això depèn
molt de l’honestedat i la capacitat del periodista en qüestió”, assegura Roger Tugas.
El periodisme de dades en els mitjans de
proximitat
La introducció d’aquesta modalitat periodística en un mitjà de comunicació és, en
molts casos, iniciativa d’un periodista en
concret que se sent còmode abordant les
dades, i no tant una aposta planificada des
de la direcció. “Acostuma a ser més un accident personal que una aposta col·lectiva”,
diu Roger Tugas, per, a continuació, reconèixer el mèrit que té treballar amb dades
en mitjans locals: “Algunes de les millors
peces de dades a Catalunya són de mitjans
de proximitat. Un fet meritori, ja que acostumen a ser mitjans amb pocs recursos humans en els quals dedicar molt temps a un
article de dades és un luxe o un esforç vocacional afegit del periodista en detriment del
seu temps personal.”
Durant la pandèmia de la Covid-19, els mitjans locals han agafat el costum de recollir
les dades difoses a escala nacional i desgranar-les i traduir-les en informació local.
A més, moltes fonts d’informació permeten
desagregar dades a l’àmbit comarcal o municipal. Tenint en compte tot plegat, Roger
Tugas es pregunta per què no es pot agafar aquesta manera de fer com a model
per analitzar qualsevol temàtica: “Si un estudi o roda de premsa tracta sobre segregació escolar, delinqüència o tancament
d’oficines bancàries, per què un mitjà local no en pot fer un enfocament propi amb
allò que afecta el seu entorn? Ja no cal demanar-ho específicament, tan sols extreure-ho tu mateix.”
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Una modalitat periodística que perdurarà
en el temps
El periodisme de dades ha vingut per quedar-se. Per tant, sembla imprescindible
que els mitjans de comunicació apostin per
l’anàlisi de dades com a font d’informació.
En aquesta línia es posiciona Roger Tugas
quan afirma que “els mitjans, a banda
d’aplaudir qui s’hi vulgui dedicar, hauran
d’impulsar departaments propis de periodisme de dades formats per un equip multidisciplinari, amb periodistes especialitzats
en l’anàlisi de dades, persones expertes a
elaborar gràfics i redactors especialitzats
a contrastar la informació extreta amb experts i elaborar el text”, un fet que encara no
succeeix en els mitjans catalans, però que
ja és una realitat en mitjans estrangers.
Per adaptar-se a aquesta nova realitat, calen periodistes que aprenguin a interpretar
números per trobar històries periodístiques, i aquí hi tenen un paper clau les universitats. Segons Roger Tugas, cal que les
universitats integrin en el currículum dels
graus de Periodisme el treball amb dades
per ajudar els futurs periodistes a perdre’ls
la por: “Es tracta d’una professió de lletres
i n’hi ha pocs que se sentin còmodes treballant i interpretant números. Si fan el pas,
tindran un futur professional garantit.”
I és que la història ens diu que només sobreviu aquell que s’adapta als nous temps.
Uns nous temps on el lector sobre informat busca continguts que aportin un valor afegit i que ajudin a entendre a primer
cop d’ull i d’una forma visual i veraç l’entorn que els envolta.

Felicita l’AMIC en el seu 25è Aniversari

Compromesos amb els editors i els seus mitjans.
Dades en les quals pots confiar.
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TEXT: Oriol Toro

Alguna cosa està canviant en el panorama comunicatiu. Primer, va arribar la crisi del paper. Molts diaris i revistes van veure com minvaven les vendes a favor dels
digitals. L’audiovisual va entrar amb força i els continguts informatius i divulgatius en format vídeo van passar a ser els reis de la pista. Tot ho explicàvem en vídeo,
però, com que la gent mirava els vídeos sense so, vam
començar a subtitular-ho tot. Ara, però, sembla que
tot plegat s’està invertint. Mirar i llegir ja no està tan en
voga i ara volem escoltar.
Els nous dispositius sense fils faciliten aquesta escolta i això ha provocat la proliferació de tota mena
de productes en format auditiu. Llibres, debats, tertúlies, consells... Podríem pensar que això és la ràdio
de tota la vida, però no. La ràdio de tota la vida també
està canviant. La gent tendeix a escoltar cada vegada
menys la ràdio en directe i, igual que ha passat amb la
televisió, prefereixen escoltar els programes preferits
a la carta. Quan em vagi bé i on em vagi bé.
Totes les ràdios, però també els diaris, les revistes, les
televisions, i fins i tot gent particular, han començat a
crear tota mena de pòdcasts. Avui en dia sembla que
qui no fa un pòdcast no està a la moda. Els pòdcasts
ho inunden tot. Cada dia en surten de nous sobre
tendències, política, esports, cuina, salut, educació,
cultura, anàlisi, humor... Busquem aquell contingut
específic que ens interessa i l’explorem fins que en
trobem un de nou de més interessant.
Els orígens i l’èxit dels pòdcasts
Aquesta manera de transmetre la informació no és
tan nova com podem pensar. L’any 2004, el periodista Ben Hammersley ja parlava, al diari britànic
The Guardian, de podcàsting, un mot sorgit dels termes (iPod + broadcasting) i, l’any 2005, el New Oxford
American Dictionary va nomenar paraula de l’any el
terme pòdcast.
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Cal dir, però, que no va ser fins al 2014 quan hi va haver
l’autèntic boom. L’estrena de Serial (un pòdcast sobre
assassinats reals, a l’estil del nostre Crims) va aconseguir més de 5 milions de descàrregues. Si bé és cert
que el gran boom va anar associat als continguts d’entreteniment, els pòdcasts van assolir la maduresa gràcies a tres factors determinants. El primer, l’aparició
de formats més periodístics, com el famós The Daily,
de The New York Times, que des de l’any 2017 acumula
més de 100 milions de descàrregues i prop de 4 milions d’usuaris únics. El segon és el fet que les principals emissores de ràdio ofereixen els continguts a la
carta i generen nous programes que només es poden
escoltar en línia. I, finalment, el tercer element d’èxit
dels pòdcasts ha estat la facilitat amb què es poden
generar i distribuir aquesta mena de continguts, que,
a més, tenen un molt baix cost de producció.
El pòdcast ens ofereix un nou llenguatge narratiu,
més proper, íntim i directe. Aquest nou format ha democratitzat el gènere. Tothom en pot fer i aconseguir
destacar.
Un mercat amb futur
El mercat dels pòdcasts està més actiu que mai.
Spotify ja va comprar l’any 2019 dues de les principals
plataformes de creació de pòdcast (Anchor i Gimlet
Media) per 340 milions de dòlars. Mitjans com la BBC i
empreses com Sirius XM (que ofereix ràdio per satèl·lit
i en línia als EUA) o iHeart Media, així com plataformes
de l’estil de Luminary, Podimo, iVoox, Sybel o Audible,
estan invertint grans quantitats de diners en la indústria dels continguts d’àudio.
Fins ara, bona part d’aquest món ha estat gratuït i
lliure. Ara bé, acabarem pagant per escoltar pòdcasts
igual que ho fem per mirar sèries?

Pòdcasts de renom
Actualment, el mar de pòdcasts és immens i
n’hi ha per triar i remenar, però, si us hi voleu
iniciar, us recomanem set dels pòdcasts de
més èxit de casa nostra.

Nadie sabe Nada. És improvisació i humor en estat
pur. En antena des de l’any 2013, l’èxit del programa
es basa en la complicitat i creativitat que sorgeix
d’unir Andreu Buenafuente i Berto Romero.
La Sotana. És un programa d’humor irreverent sobre el Barça i el món del futbol que s’emet des de
l’any 2014. Està produït i moderat pel gironí Andreu
Juanola, amb els comentaris de Manel Vidal, Joel
Díaz i Modgi, i amb Enric Gusó com a tècnic de so.
Por si las voces vuelven. Ángel Martín conversa
amb diferents personatges famosos sobre els seus
problemes de salut mental i com s’hi enfronten per
seguir en el dia a dia. El pòdcast es va iniciar a finals de 2021.
The Wild Project. Durant l’any 2020 neix aquest
pòdcast gràcies al youtuber Jordi Wild, on es debat sobre qualsevol tema d’actualitat i on es poden
sentir tota mena de convidats, científics, actors o
youtubers.
Gent de Merda. És un pòdcast en llengua catalana
creat al novembre de l’any 2019 per les periodistes
Clàudia Rius, Paula Carreras i Rita Roig i la violoncel·lista Ofèlia Carbonell. Tot i que van començar de
forma independent, des de l’inici de la segona temporada, emeten des de Ràdio Primavera Sound.
Crims. Aquest programa de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals i la productora Goroka acumula una bona pila de descàrregues des que va
iniciar les emissions l’any 2018 amb Carles Porta
al capdavant. Cada capítol repassa un crim real i
n’analitza tots els detalls.
Fans d’Alcover Moll. Capitanejat per Martí Sales
des de l’any 2019, aquest programa de Ràdio
Primavera Sound analitza a fons músiques d’ara,
d’abans i de demà per esbudellar-ne tots els
elements.

Clubhouse, GreenRoom i Twitter Spaces
Un altre fenomen en auge del qual s’està
parlant poc són els xats de veu. Les xarxes socials també han patit una revolució particular. Primer va ser el text (Twitter
i Facebook), després va ser el torn de
la imatge (Instagram i TikTok) i ara és
el moment de l’àudio, amb Clubhouse,
GreenRoom i els TwitterSpaces.
Segurament, els més veterans recordeu el
mIRC o els xats de Terra. Aquelles multisales de conversa on podíem parlar sobre
qualsevol tema amb gent d’arreu del món.
Aquestes aplicacions que estan entrant
amb força a casa nostra venen a ser una
mica el mateix concepte. Ara, però, la matèria primera és la veu.
Entrem a sales on es conversa sobre alguna temàtica concreta i sentim diversa
gent parlant. Un moderador ens donarà pas
quan alcem la mà i això ens permetrà participar de la tertúlia.
Molts periodistes aprofiten aquests espais
per prendre la temperatura a alguns dels
temes que s’hi debaten i també s’estan presentant com a eines útils per obtenir fonts.
Escoltem i avançarem
Pòdcasts, xats de veu i tota mena d’arxius
d’àudio estan revolucionant el panorama
comunicatiu tal com el teníem entès fins
ara. El més important és fer una escolta
activa de tot plegat per tal d’aprendre a
aprofitar les oportunitats que ens presenta als mitjans aquest nou format.
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PERIODISME, TECNOLOGIA I PERSONES.
EL FUTUR DE LA INFORMACIÓ
Quin és el futur dels mitjans de comunicació? No fa ni cinquanta anys, els mitjans de comunicació es dedicaven a
informar del que estava passant a través d’una única visió, i les persones tenien molt poques opcions per poder
elegir on informar-se: només existia una
veritat. Però, actualment, tenim accés a
una gran varietat de mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió... I ara,
Internet. Informació infinita des de diferents mitjans i, fins i tot, des de diferents perspectives. Ara és l’usuari qui té
la capacitat de decidir, d’elegir el mitjà
des del qual s’informa.
Però com a periodistes, hem d’estar
alerta, perquè la majoria d’usuaris decideixen amb qui informar-se sense saber del cert si la informació serà 100%
veraç. L’elecció d’on informar-nos, per
tant, no es basa en funció de qui és més
objectiu o rigorós a l’hora d’explicar una
notícia (això no hauria de ser una opció, s’hauria de donar per fet que tots
els mitjans ofereixen una informació veraç), es basa en funció de qui ens ho explica millor, qui ens transmet millor, qui
ens capta l’atenció.
És evident que necessitem mitjans rigorosos, periodistes que ens detallin la informació de forma contrastada i sense
esbiaixar. Aquesta essència no s’ha de
perdre mai. El que sí que ha d’evolucionar és la manera de contar-ho al món.
Hem de saber adaptar-nos a les noves formes de comunicar per continuar
fent arribar informació veraç i contrastada als usuaris. Les persones no volen
mitjans sensacionalistes, volen mitjans
que ens informin de forma entretinguda o adaptada a les noves formes de
comunicació.
De fet, la comunicació actual s’allunya molt de la que existia. El WhatsApp
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substitueix les trucades amb missatges ràpids i notes de veu per poder
parlar amb tothom alhora, i dedicar petites parts de la nostra atenció a diferents persones. I navegar i fer scroll a
Instagram, Twitter o TikTok, buscant
algun material que ens pugui arribar a
entretenir, podria ser l’evolució del que
fins ara es coneixia com a zàping a la
televisió, però de forma infinita: sempre tindràs una alternativa si el contingut anterior no t’ha emocionat prou.
Aquesta tendència també ens fa avançar cap a minvar cada vegada més la
nostra capacitat d’atenció, i perdre
més ràpidament l’interès per les coses.
Sobretot, a Internet, els tres primers
segons són clau per captar l’atenció.

El significat de captar l’atenció i adaptar-nos al format
I com captem l’atenció? No és necessari
modificar la informació, això ja sabem
que no ha de canviar, sinó el format; el
que ha de canviar és la manera com ens
comuniquem.
Informació curta, clara, concisa… I en
format vídeo. A Internet, la rapidesa ho
és tot. Una explicació breu i contundent; un contingut amè, ràpid de consumir, però que m’aporti valor. És més
habitual passar 5 minuts veient 10 continguts diferents, que utilitzar aquest
mateix temps ampliant i aprofundint en
un únic contingut. Un clar exemple són
els tiktoks, o els reels d’Instagram. 15,
30 o fins a 60 segons com a màxim per
explicar alguna cosa. I si m’interessa,
continuaré mirant el vídeo fins a finalitzar-lo. Si no m’interessa en els primers
segons, passaré al següent vídeo. En
aquests casos, l’estona de consumir informació és la mateixa, però dividida en
capítols curts.

Si això ho apliquem a una notícia, podem
aprofitar aquests canals per donar una
pinzellada curta, però interessant, d’allò
que volem comunicar, i apostar pel format vídeo hi va agafat de la mà. Les xarxes socials estan donant cada vegada
més prioritat a aquest format, i els famosos algoritmes ho confirmen, en posicionar-lo i premiar-lo amb un abast
millor. I no, fer un reel o un tiktok no significa haver de fer el ridícul o posar-se a
ballar. Apostar pels nous formats significa saber comunicar el que volem en un
període curt de temps. Sobretot, difondre-ho de forma dinàmica, amena, fàcil
de digerir.
El format segons el canal. Hem de saber adaptar-nos al canal. El vídeo és
molt vàlid, especialment, entre les xarxes socials més utilitzades pels joves.
Però també hem de saber detectar el
format que ens funciona millor segons
cada canal. A TikTok, el format és el vídeo, ja que només existeix aquesta
opció. Si anem a Instagram, podem
apostar pels reels i ampliar la informació a través de stories o d’una publicació
en format carrusel al nostre perfil. En el
cas de Facebook, potser és moment
de buscar grups, espais concrets i més
tancats on les persones tinguin interès
en allò que volem explicar. I a Twitter, el
contingut estrella encara és el text escrit en forma de tuit.
Cada canal té el seu propi format i l’hem
de saber utilitzar de forma individualitzada i personalitzar el contingut de la
forma que més ens funcioni en cada cas,
ja que també serà el tipus de contingut
que l’usuari estarà acostumat a veure
en cada espai. Podem explicar una mateixa notícia en canals diferents, i fer-ho
també de forma diferent. Saber-ho fer
és un repte, però, si ho aconseguim, es
pot convertir en un gran èxit.

Les persones multidispositiu. Amb
l’aparició del mòbil i especialment d’Internet, hem deixat de dedicar una atenció plena a la informació: naveguem
mentre mengem, anant en transport públic, veient la televisió, en un bar o fins
i tot en companyia. Utilitzem Internet
mentre fem altres activitats, per això és
important que el que expliquem nosaltres com a mitjà sigui prou interessant
per assolir una atenció més plena dels
usuaris.
El contingut dens, llarg i profund només té cabuda en moments on no estem rodejats d’altres distraccions. I
això, a Internet, no acostuma a passar.
Més motiu encara per apostar per un
format breu, clar i directe. Hem de crear
informació més digerible, contingut que
no ens obligui a pensar gaire estona.
Fem-ho fàcil per a la persona de l’altre
costat de la pantalla, i d’aquesta manera
continuarà elegint-nos com a mitjà.
La importància de conèixer qui
s’amaga darrere d’una notícia. Som
conscients que entendre els formats
i canals actuals és la clau per saber
adaptar-nos al canvi i a la revolució digital. Però hi ha un fet que es manté i es

fa cada vegada més necessari: les persones. Ens importa el què, però també
el qui. Volem saber que qui ens explica la notícia no és tant un diari, sinó
un periodista. Ens agrada veure persones, volem saber qui hi ha darrere de la
pantalla escrivint o donant-nos informació. Crearem millors sinergies si parlem de persona a persona, i no de mitjà
a persona.
Un exemple en són els influencers, persones amb tanta o més credibilitat que
la mateixa marca a la qual promocionen. Però també ho podem aplicar als
mitjans: podem veure més d’una emissora traslladant les notícies a xarxes
socials a través de vídeos, on els locutors parlen davant de càmera i ens expliquen el fet d’una forma més propera;
o podem veure periodistes de premsa
compartint una notícia del seu mitjà als
seus perfils personals, i tenir molta més
repercussió. Això és el que significa saber-se adaptar. No pensar en el fet que
una notícia només pot ser contada des
del mitjà mateix, sinó que les persones
que en formen part també tinguin la
seva pròpia veu i ajudin a difondre i fer
arribar la informació. Entre tots, el resultat és molt millor.

TÀNIA CARROBÉ RUESTES,
Màrqueting i Project Manager
a Xtrategics

El futur és a les nostres mans
En conclusió, hi ha moltes maneres de
difondre allò que volem explicar, i el
contingut pot continuar sent el mateix,
però som nosaltres els que ens hem
d’adaptar als nous canals i formats.
Continuarem informant-nos amb la ràdio quan anem en cotxe, llegirem un
diari en moments de calma i continuarem mirant el telenotícies des del sofà.
No obstant això, a xarxes socials no podem continuar fent el mateix, hem de
ser capaços d’innovar.
En un moment on els usuaris tenen
tantes opcions per informar-se i on tenim l’oportunitat de comunicar-nos de
forma bidireccional, no ens queda altra
opció que canviar la manera habitual
de fer les coses. No ens centrem només a redactar la notícia: centrem-nos
a saber com difondre-la, com donar-la
a conèixer perquè la gent s’interessi,
centrem-nos no només a informar,
també a comunicar. Hem de tenir la
capacitat de ser innovadors, de fer-ho
millor, de provar i tornar-ho a intentar
fins a trobar allò que ens funciona. El
futur dels mitjans de comunicació és
a les mans de les persones que en formen part.

ÈRICA TORRA RIPOLL
Social Media Manager
a Xtrategics
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LES XARXES SOCIALS
COM A EINA DE COMUNICACIÓ
Xarxes en
constant
evolució
Twitter, Instagram,
Facebook, TikTok...
Són moltes les xarxes
socials existents i moltes
les possibilitats que ens
ofereixen. Els mitjans de
comunicació ja fa temps
que hi han sabut aportar
el granet de sorra. No
obstant això, com tot canal
de comunicació, també
es troben sotmeses als
canvis i les millores constants, fet que ens porta a
preguntar-nos quines són
les principals novetats a
les xarxes socials i quins
exemples de bones pràctiques hi podem trobar per
emmirallar-nos-hi.

TEXT: Redacció

Twitter

Telegram

Elon Musk

Mark Zuckerberg

Pável Dúrov

330 M d’usuaris

2.910 M d’usuaris

600 M d’usuaris

Funció:
× Enviar missatges de text d’un
màxim de 280 caràcters que
poden incorporar contingut
audiovisual com imatges,
vídeos, gifs i enquestes.
Novetats:
× Cercle de Twitter: Permet
crear un grup de persones i
escollir si, a l’hora de publicar un tuit, és visible per a
tothom o només per a aquest
grup de persones.
× Twitter Blue: Versió especial de pagament que permet
desfer tuits o editar-los.
× Espais de Twitter: Són sales
de veu en temps real que
permeten mantenir converses entre diferents usuaris.
Aquesta funcionalitat està
habilitada per a aquells
comptes que tenen més de
600 seguidors.
× Superfollows: Nou sistema
per subscripció que permet a
les persones usuàries cobrar,
i a d’altres pagar, pels tuits.
Els usuaris més populars podran demanar una compensació econòmica a canvi de
mostrar algunes de les seves
publicacions.
Un bon model per als mitjans:
× L’usuari del diari @el_pais
destaca per la gran repercussió i claredat.
Actualment, compta amb 8,5
milions de seguidors.
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Facebook

Funció:
× Trobar amistats, compartir
contingut, vídeos o imatges.
× Interactuar i enviar missatges directes a persones
amb els mateixos gustos o
inquietuds.
Novetats:
× Metavers: Nou entorn basat
en la realitat virtual on, mitjançant un avatar, es podrà
assistir a concerts en directe,
jugar, treballar, informar-se...
× Reels: Cada vegada agafen més força. Una de les
darreres novetats és la
compartició de vídeos des
d’aplicacions de tercers.
Un bon model per als mitjans:
× L’usuari de Time Out
Barcelona compta amb
258.000 persones usuàries
i un alt nivell d’interacció en
les seves propostes.

Funció:
× Enviar missatges de text,
vídeos, notes de veu, vídeomissatges, imatges o arxius
de qualsevol mena. També
es poden crear canals de
difusió d’informació per a
una audiència il·limitada i realitzar trucades de veu amb
xifratge end-to-end.
Novetats:
× Retransmissions sense límit
d’espectadors.
× Videostickers personalitzats: Es poden crear stickers
de vídeos propis.
× Premium La nova versió de
pagament inclourà l’enviament d’arxius més grans,
stickers exclusius i la possibilitat d’ampliar el nombre
d’usuaris per grup.
Un bon model per als mitjans:
× El canal d’elDiario.es a
Telegram lidera el panorama
mediàtic d’aquesta xarxa.
Actualment compta amb
46.000 persones subscrites.

Instagram

TikTok

Twitch

Youtube

Mark Zuckerberg

ByteDance

Jeff Bezos

Google

1.200 M d’usuaris

1.000 M d’usuaris

26 M d’usuaris

2.291 M d’usuaris

Funció:
× Compartir imatges i vídeos
amb múltiples filtres i fer retransmissions en directe.

Funció:
× Permet crear, editar i pujar
vídeoselfies musicals i d’un
ampli ventall de temàtiques,
d’un minut de durada.

Novetats:
× Les stories estan agafant força i s’estan posicionant davant dels posts. Actualment,
l’extensió màxima que pot
tenir una story és de 15 segons i Instagram treballa per
allargar la durada fins als 60.
× Es podrà jugar amb la veu a
les stories. D’una banda, es
podran implementar efectes de veu per parlar com si
fóssim un robot o haguéssim
inhalat heli. D’altra banda,
s’implementarà una veu robòtica que podrà llegir el text
que escrivim.
× Subscripcions de pagament per accedir a material
exclusiu, una tendència que
es preveu dominant en la
majoria de xarxes socials del
futur.
Un bon model per als mitjans:
× Un bon ús comunicatiu de les
stories per part de mitjans de
comunicació el trobem en el
compte del @324cat, amb un
flux constant de stories que
manté els seguidors informats amb immediatesa al
llarg de la jornada. Compta
amb 457.000 seguidors.

Tendències de futur:
× Els àmbits de l’entreteniment
i el comerç creixen amb
força a TikTok i donen pas
al Community Commerce.
TikTok s’està convertint en
una plataforma de llançament per donar a conèixer
productes i marques.
× TikTok Shopping: Un conjunt
d’eines de comerç electrònic
que converteixen els vídeos
i els Live en entreteniment
que es pot comprar.
Un bon model per als mitjans:
× Un bon exemple és la feina que el periodista Dave
Jorgenson ha fet amb el
compte de The Washington
Post, on, en lloc de difondre notícies, s’hi publiquen
vídeos amb un toc d’humor,
per tal de difondre la marca
entre el jovent. Actualment,
compten amb 1,3 milions de
seguidors.

Funció:
× Plataforma de vídeo en
streaming enfocada, sobretot, al món dels videojocs i
de les retransmissions en
directe.
× Les persones usuàries poden
comprar bits o regals virtuals
durant les emissions per
donar suport a l’streamer o
per premiar i valorar-ne el
contingut.
Novetats:
× Hi ha qui diu que les plataformes de streaming com
Twitch han nascut per acabar desbancant la televisió
i altres plataformes com
YouTube.
× L’streaming, com a generador de contingut, ha arribat
per quedar-se i cal trobar
l’encaix entre els mitjans de
comunicació. Algunes televisions convencionals estan
aprofitant aquest boom per
començar a experimentar
amb aquest tipus de format.

Funció:
× Crear canals propis de difusió de vídeos.
× Reproduir vídeos de diferents temàtiques.
× Retransmetre actes o informació d’actualitat en directe.
Novetats:
× Shorts: Format curt de vídeo.
Busca acabar amb el domini
de TikTok i Twitch i potenciar
eines com YouTube Music.
Els usuaris de Shorts podran
utilitzar el catàleg de cançons de Music per fer vídeos
curts.
Un bon model per als mitjans:
× El canal de YouTube de CNN
en Español compta amb més
de 3 milions de seguidors i és
un molt bon exemple d’informació acurada i constant a
través d’aquesta xarxa.

Un bon model per als mitjans:
× El periodista Gerard Romero
ha trobat un bon filó en
aquesta xarxa social amb el
seu nou model d’informació esportiva. El seu canal
informa sobre l’actualitat del
FC Barcelona i compta amb
prop de 100.000 seguidors.
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ENTREVISTA
EL METAVERS?

BON DIA, ENRIQUE.
COM ÉS QUE AVUI
ENS HAS CONVOCAT
EN AQUESTA
ESTACIÓ DE TREN?

SÍ, EL NOU MÓN VIRTUAL
QUE ARRIBA I QUE NO
PODEM DEIXAR ESCAPAR.
SI ESTEU PREPARATS, ENS
HI ENDINSEM! NOMÉS CAL
QUE US POSEU AQUESTES
OCULUS!

N’HI HA ALGUNA ALTRA, PERÒ
AQUESTA ÉS LA MÉS COMPLETA.
VINGA, POSA-TE-LES I SOM-HI!
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NO ÉS PAS UN TREN.
ÉS UN TRANSBORDADOR
TEMPORAL, EL PORTAL
D'ENTRADA A UN NOU
UNIVERS. AVUI FAREM UN
VIATGE CAP AL METAVERS.

OCULUS?

OSTRES!
I ARA ON SOM?

SÍ, SÓN LES ULLERES DE
REALITAT IMMERSIVA.
QUAN TE LES POSES, ELS
TEUS ULLS I ORELLES
ENTREN EN UN NOU MÓN
DE SENSACIONS. ARA BÉ,
COSTEN 350 €!

OSTRES! I ÉS L’ÚNICA
MANERA QUE TENIM
D’ACCEDIR-HI?

BENVINGUTS AL METAVERS,
UN UNIVERS PARAEL EN
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ.

AIXÍ, DONCS, ENCARA
NO EXISTEIX?

I TANT QUE EXISTEIX, PERÒ TOT
JUST ESTÀ COMENÇANT A NÉIXER.
VEUS TOTS AQUESTS OBRERS?
ESTAN CONSTRUINT EL FUTUR.

RENOI! QUINA COSA MÉS
ESTRANYA. I D’ON HA
SORTIT TOT AIXÒ?
L’ANY 2019, MARK
ZUCKERBERG VA
ANUNCIAR QUE
FACEBOOK PASSAVA
A DIR-SE META. I, ARA,
TOTHOM JA PARLA DEL
METAVERS! I AQUÍ ÉS
ON SOM. MICROSOFT,
DE FET, TAMBÉ ESTÀ
CREANT EL SEU PROPI
ESPAI. SÓN COM MOLTES
PETITES ILLES DINS
DEL METAVERS.

A VEURE… EXPLICA-M’HO UNA MICA
MILLOR PERQUÈ HO ENTENGUI!

UN MOMENT. PARA EL CARRO.
PERÒ EL METAVERS NO ERA DE
FACEBOOK?

I QUAN ACABARAN
LES OBRES?

DONCS ES CALCULA QUE D’AQUÍ
UNS 2 O 10 ANYS. JA SE SAP,
LES OBRES…

EL METAVERS ÉS DE TOTHOM. ARA ESTEM EN LA LÍNIA QUE HI HA
UNA TERRA PER CONQUERIR I HI HA UNA LLUITA PER ACONSEGUIR
EL MÀXIM TALL DE PASTÍS POSSIBLE. COM MÉS ESPAI ACAPARIS,
MÉS PODER TINDRÀS. AQUESTES ILLES S’ANIRAN FENT GRANS DE
LA MATEIXA MANERA QUE LES CIUTATS.

POSEM L’EXEMPLE D’UNA FIRA. CADA PARADISTA COMPRA METRES
QUADRATS PER EXPOSAR EL SEU ESTAND. COM MÉS METRES, MÉS
IMPORTANT ÉS EL TEU ESTAND I MÉS PÚBLIC ATREUS. ARA ESTEM
EN AIXÒ, EN LA COMPRA D’ESPAI PER EXPOSAR.

I NOMÉS HI HA UN
PAVELLÓ FIRAL?

NO, NO. CADASCÚ TÉ
LA SEVA ILLA. HI HA LA
DE FACEBOOK, LA DE
MICROSOFT, LA D’APPLE,
LA DE GOOGLE. SÓN COM
UNA MENA D’ILLES AMB
TERRENY PER EXPLOTAR.
FINS I TOT CATALUNYA
TÉ LA SEVA PRÒPIA ILLA
ALLÀ, ÉS EL CATVERS.
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I QUI MARCA LES REGLES
DEL JOC A L’HORA DE
REPARTIR EL PASTÍS?

I ELS MITJANS QUIN PAPER
HI TINDRAN, AQUÍ DINS?

NINGÚ. ÉS EL PODER DE L’EMPRESA PER MANTENIR
L’APARELL TECNOLÒGIC, PER SUPORTAR EL CREIXEMENT
D’USUARIS, PERÒ NO HI HA LÍMIT. DE MOMENT, ÉS CAMP
OBERT. SENSE LÍMITS, NI REGLES.

LA PREGUNTA SERIA: COM
ÉS QUE ENCARA NO HI SÓN?

PER DESCONEIXEMENT?
HI HAN DE SER?

EVIDENTMENT! SI QUAN S’ESTAVA CREANT INTERNET, O
TWITTER, O FACEBOOK, ENS HAGUESSIN PREGUNTAT SI ELS
MITJANS HI HAVIEN DE SER, LA RESPOSTA HAURIA ESTAT
AFIRMATIVA! DONCS ARA PASSA EL MATEIX!

I CAP MITJÀ NO S’HI
HA AVENTURAT?
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L’ÚNIC QUE ESTÀ FENT ALGUNA COSA EL POTS VEURE ALLÀ. ÉS L’NYT,
QUE TÉ EL SEU LABORATORI PROPI. L’OBJECTIU FINAL SERÀ EL MATEIX
DE SEMPRE: CAPTAR AUDIÈNCIA EN UN NOU ENTORN.

I COM HO PODEN FER ELS
MITJANS PER SER-HI?
NECESSITARAN
PROGRAMADORS O
ALGUNA COSA AIXÍ, NO?

SI TORNEM AL SÍMIL DE LA FIRA, QUAN CONTRACTES UN ESPAI, POTS DECIDIR
QUANTS METRES QUADRATS VOLS? TANTS! SIGNES AMB LA FIRA I TENS EL TEU
ESPAI. POTS CONTRACTAR L’ESTAND MÉS BÀSIC AMB QUATRE CADIRES O FER
EL TEU ESTAND “CURRAT” I CONTRACTES UNA EMPRESA PERQUÈ TE’L MUNTI.

NEGOCI! L’OBJECTIU
ÉS TENIR PUBLICITAT
I AUDIÈNCIA. TOTES
LES INICIATIVES NOVES
VAN EN AQUESTA LÍNIA.

ÉS BRUTAL! ESTIC ASSEGUT AL SEU
COSTAT I HI PUC INTERACTUAR.

POSA’NS ALGUN EXEMPLE
D’ACTIVITAT QUE UN MITJÀ
PODRIA FER.

MÉS ENLLÀ DE LA
VISIBILITAT, QUÈ MÉS POT
APORTAR A UN MITJÀ SER
AL METAVERS?

VINE. ENTREM EN AQUESTA SALA. HO VEUS? AQUÍ S’ESTÀ DUENT
A TERME UN DEBAT ENTRE MACRON I LE PEN, I TU ON ETS!?

EXACTE! HI HA COSES
QUE NO ENS PODEM NI
IMAGINAR COM ANIRAN,
PERÒ QUE, SI NO HI SOM,
ENS LES PERDREM.
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PERÒ AIXÒ NO FARÀ
CRÉIXER LA BRETXA
DIGITAL?

CERTAMENT! AQUEST MÓN NOMÉS ESTARÀ A L’ABAST D’UNS
QUANTS, AL PRINCIPI, PERÒ, COM TOT, S’ANIRÀ DEMOCRATITZANT.
CALDRÀ DISPOSAR TAMBÉ D’UNA BONA CONNEXIÓ A LA XARXA,
I EN AIXÒ EL 5G HI POT AJUDAR MOLT.

I AIXÒ, ALS MITJANS PETITS,
NO ELS VE MASSA GRAN?

AIXÒ ÉS COM UN TSUNAMI. O PUGES A LA CRESTA
DE L’ONADA I LA SURFEGES, O T’HI OFEGUES I EN
QUEDES EXCLÒS.

I AQUELLA SALA D’ALLÀ QUÈ ÉS?

UIX. VINE, VINE, AQUÍ DESCOBRIRÀS
TOT UN NOU MÓN!
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QUI SÓN TOTA
AQUESTA GENT?

NO SÓN PERSONES, SÓN ELS AVATARS DELS
NOUS PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ.

IGUAL QUE AMB LES XARXES VAN APARÈIXER ELS
COMMUNITY MANAGERS, ARA TENIM DISSENYADORS
D’EXPERIÈNCIES VIRTUALS, GENERADORS D’AVATARS,
CREADORS NFT, GESTORS DE CRIPTOMONEDES…

JA HO SAPS. QUAN EM NECESSITIS,
AQUÍ T’ESPERO, PER FER-TE DE GUIA!

BUFA, QUIN MAREIG!

ÉS NORMAL, PERQUÈ TOT EL QUE
PASSA AQUÍ DINS, A DIFERÈNCIA
DE LES XARXES SOCIALS, ESTÀ
PASSANT EN TEMPS REAL. I AIXÒ
POT ARRIBAR A MAREJAR!
HEHEHE.

DONCS EM TREC
LES ULLERES!

CONVERSA PEL METAVERS: UN REPORTATGE A SIS MANS
Raúl Campuzano és dissenyador i il·lustrador de l’equip de relatories gràfiques “WithLeftHand”. Normalment el podem veure dissenyant tríptics, llibres, cartells, creant eslògans, però aquesta
vegada s’ha atrevit amb un nou format, el còmic.
En les sis pàgines que precedeixen aquest text ha plasmat el resultat de l’entrevista que el periodista Josep Carbonell va fer a
Enrique San Juan, director de Community Internet, una agència

de comunicació creada l’any 1999 que té per objectiu ajudar empreses i professionals a millorar l’estratègia digital.
Què és el Metavers? Què hi trobarem? Com hi accedirem? Quina
importància pot tenir per als mitjans...? Sobre la base de les respostes obtingudes, el també periodista Oriol Toro en va fer el guió
que heu pogut trobar en les bafarades de les vinyetes que configuren aquest còmic.
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PERIODISME ARTIFICIAL?
TEXT: Redacció

Per escriure aquest article, hem fet un petit experiment. Seria
possible redactar un text sobre com la intel·ligència artificial
està arribant al món del periodisme aplicant la mateixa IA per
elaborar-lo?
És per això que hem entrat a una pàgina web que es diu
Sudowrite i hi hem escrit un primer paràgraf que deia:

“Aquest article ens parla sobre Sudowrite,
una aplicació que permet crear articles amb
intel·ligència artificial, a partir d’una sèrie de
paràmetres que hi has introduït.”

Mitjans com The Guardian, The Washington Post, Financial
Times o l’agència de notícies Associated Press ja fan servir
programes similars per redactar alguns dels seus continguts.
Però això no és tot. La intel·ligència artificial pot suplir moltes
de les funcions mecàniques que fem els periodistes, com per
exemple transcriure una entrevista, revisar el biaix de gènere
en un text o solucionar errors de picatge. Tot plegat permetrà
que els equips de redacció puguin centrar-se en feines més
creatives i deixar que els algoritmes assumeixin aquelles tasques més automatitzables.

Un cop fet això, hem iniciat el procés i la mateixa web ens ha
generat la següent continuació de l’article:

“La data de publicació de sudowrite.com
és l’any 2013; no obstant això, la web és ben
activa i els articles que s’hi publiquen estan
molt ben fets.
En primer lloc, t’han de demanar alguna
informació, com el tipus de publicació que
vols fer, si hi vols incloure un mapa o no...
Aquestes preguntes donen forma a l’article
que obtindràs un cop acabat.
Mentre l’article s’està creant, tu podràs fer
petites modificacions a la base de dades,
ara bé, aquestes modificacions són un xic
limitades.
La primera vegada que l’he vist, he pensat
que es tractava d’un programa de copiar i
enganxar formulacions, però no és exactament
això. Es pot fer des d’un dispositiu web o des
d’un mòbil, però no per a iOS. És tan senzill
com introduir el títol i un primer paràgraf i, a
l’instant, el dispositiu s’encarregarà de fer tot
el text.
És una eina molt interessant per crear articles
ràpids, molt ràpids, tot i que potser una mica
simplistes.
Espero que aquesta entrada t’agradi i que
t’ajudi!”
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D’altra banda, programes com Sudowrite també permeten fer
pluges d’idees. Et suggereixen tuits sobre la base de paraules
clau. Et proposen característiques de personatges quan escrius una novel·la o fins i tot generen diàlegs o descripcions
que es poden aprofitar en diferents situacions.
El 2018, la BBC va pronosticar que, l’any 2022, el 90% dels continguts periodístics estarien redactats per màquines. Les previsions no s’han acabat de complir, ara bé, la intel·ligència
artificial obre tot un nou camp per recórrer. El que sí que caldrà és que el criteri el continuem posant els i les professionals,
ja que un algoritme, de moment, no pot suplir el necessari esperit crític i interpretatiu que aporta la ment humana.
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Fa temps que sentim a parlar de blockchain,
de certificació digital, de criptomonedes…
Però sabem realment de què estem parlant?

El blockchain o cadena de blocs representa un canvi substancial en la manera
com entenem el món. El nostre cap s’endreça sobre la base de jerarquies. Tot
està sempre liderat per algú que indica a la resta com cal actuar. I el blockchain
trenca això. No mana ningú, tothom pot fer-ho i compartir-ho tot. Tothom pot
veure què i com fa les coses algú altre i tot queda registrat per tal que qui
vulgui ho pugui comprovar. És la transparència total.
Tot això passa a la xarxa, però no es tracta d’un servidor on hi ha tota la
informació. Són molts ordinadors connectats que comparteixen la mateixa
informació. I, a més, està encriptada. Aquesta encriptació no es pot
modificar sense que en quedi traçabilitat. És una mena de notari digital.
Qui ho ha fet, què ha fet… Qualsevol modificació queda registrada en tot
un conjunt de nodes, en una xarxa de servidors.

TEXT: Redacció
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Com ens pot ajudar tot això
al món de la comunicació?

Qui està treballant d’aquesta
manera a casa nostra?

El Digital News Report diu que el 58% de persones consumidores d’informació no sap si les notícies que troba als
mitjans són certes o no. El blockchain no ens pot dir si allò
que s’explica és cert o no, però sí qui ho ha fet, quan i com.
De tal manera que el que estem certificant és la nostra credibilitat. Tu pots demostrar que ets el propietari d’un contingut, perquè ets el primer d’haver-lo posat allà. Si algun
mitjà fa servir una foto o contingut teu, pots demostrar que
n’ets el propietari. Un exemple en seria l’agència italiana de
notícies ANSA: certifiquen tot allò que fan i això els dona
prestigi.

Entitats com el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) o
l’Associació de Blockchain Catalunya fa temps que es dediquen a la divulgació d’aquesta tecnologia per tal que sigui
acollida entre les empreses i associacions catalanes com
una de les innovacions que poden donar lloc a nous models
de negoci i activitat, que aportin un valor afegit diferencial.

D’altra banda, en allotjar la informació en múltiples servidors, si algú vol atacar el teu mitjà, no pot, perquè la informació està replicada a molts llocs. Això és clau per lluitar
contra la censura.
Per a un periodista particular, el blockchain també pot ser
de gran utilitat. Ja hi ha plataformes que permeten publicar
els teus continguts i que la gent pagui per llegir-los. Això
dona ales al periodisme reposat i lliure sense les traves de
certes fonts de poder.
També s’estan articulant certs contractes intel·ligents amb
base blockchain que s’executen automàticament quan passen coses. Per exemple, com a autor, pots cedir un article a
un mitjà i quan aquest article arriba a un nombre determinat de visualitzacions, automàticament comences a cobrar.

Segons Quirze Salomó, director CBCat, “el blockchain és
la tecnologia digital més disruptiva amb la que comptem
ara mateix. Estem passant de l’Internet de la informació a
l’internet del valor (...) el problema és que encara ens falta
molta formació en aquest sentit i això és clau.”
Tal com apunta Salomó, cal que Catalunya adopti aquesta
tecnologia com més aviat millor per tal de “no tenir un nou
Netflix i, en canvi, sí tenir una nova Viquipèdia”. Si el català
està present des del primer moment en entorns blockchain,
podrem assegurar que tingui força en la nova realitat que
emergeix.
En aquest sentit, des del CBCat, han impulsat el CatVers
que vol esdevenir l’espai virtual de referència per a la societat catalana. “No només serà un metavers desenvolupat
a Catalunya, i inspirat en la nostra cultura, sinó que, a més,
l’idioma vehicular serà el català”, diu Salomó.
El blockchain ens pot oferir noves realitats com per exemple un diari sense editor o un banc sense banquer. De fet,
en tenim un clar exemple en el Bitcoin que actualment és el
segon banc més gran del món i no hi ha ningú que el lideri.
Des del CBCat deixen clar que la tecnologia blockchain ha
arribat per quedar-se i tots aquests canvis i noves realitats digitals estan avançant a una velocitat exponencial.
La formació i la voluntat de comprensió de tot aquest nou
món seran clau per a l’evolució, supervivència i sostenibilitat del panorama comunicatiu. Serem capaços d’endinsar-nos-hi?
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ENTREVISTA

MARIOLA DINARÈS:

“El periodisme de pagament
ens donarà la llibertat”

TEXT: Oriol Toro
FOTO: Sara Aminiyan

El periodisme està passant per un
bon moment?
Actualment, el periodisme està en
un moment en què tot està canviant i ens hem de ressituar, perquè
ens hem adonat que hi ha hagut
moltes coses que han anat a l’avançada i que hem anat a remolc, i ara
hem de tornar a intentar agafar la
paella pel mànec.

Com per exemple?
Doncs els munts de creadors i de
gent que ha informat des de la
xarxa d’una altra manera. No és que
ens hagin pres la feina com a periodistes, però sí que és veritat que
estan comunicant i generant continguts d’una manera molt més ràpida cap a les seves comunitats.
Més enllà d’Ibai Llanos fent entreteniment, hi ha molta gent que té
canals on estan informant a títol
personal de la Covid o fins i tot desinformant, a vegades.

Tothom la coneix pel seu perfil a les xarxes socials,
@HolaMariola. Després d’una pila d’anys dedicant-se a la ràdio,
des de l’any 2003 i fins ara, viu capficada en l’ús de les noves eines
digitals. Actualment, condueix el ‘Popap’ de Catalunya Ràdio.
Analitzem amb ella com la revolució digital afectarà els mitjans.
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Els periodistes a vegades ens sentim
molt poderosos, com si estiguéssim
dalt d’un pedestal, explicant a la gent
d’allà baix tot el que pensàvem, i ara
tot no és tan així. Ara ens hem igualat tots.
És una cura d’humilitat per als mitjans?
Jo crec que sí, però també ara més
que mai, amb aquest entorn que tenim, valen els paràmetres del periodista clàssic de sempre. És a dir, la
verificació, el context, preguntar-te i
buscar les fonts. És fort, però, per recuperar la credibilitat, hem de tornar
al periodisme de sempre.
Com ha afectat la pandèmia en tot això?
La pandèmia ha fet que tothom hagi
vist que el digital ha vingut per quedar-se i que hi hem d’entrar. El digital
no és l’arma negativa que ens prendrà
la feina!
Això ens fa posar les piles?
I tant! Els mitjans i la gent que en sàpiga han de liderar aquests processos. Avui en dia, els periodistes han
de ser tècnics i creatius. Són dues coses molt complicades, però és cap
a on ens porta l’entorn. Cal conèixer
què és el big data, com funcionen els

algoritmes… perquè, si no saps com
funciona aquest món, no pots oferir
bé els teus continguts. Però, a banda
d’això, en l’àmbit de les xarxes socials, que és on arriben els nostres
continguts, has de tenir un punt de
creativitat, de sorpresa, i fer titulars
que enganxin.

“Per recuperar la
credibilitat, hem de
tornar al periodisme
de sempre.”

I no podem caure en el clickbait i la
banalització...?
Som en una època on precisament el
periodisme fet a foc lent i contrastat
tindrà sentit, però de pagament. Però
és molt car fer això... Hi ha molta gent
que s’informa a través d’una docusèrie. Són formats que tenen el temps i
els diners per a fer la feina que hauríem de fer els periodistes, però que no
la fem perquè anem a remolc del trending topic... i això és un contrasentit.

És, doncs, una batalla constant per
captar l’atenció?
És cert que la gent s’està acostumant
que tot sigui atractiu i entretingui. I,
per tant, hem de trobar una nova manera de comunicar les coses.
Quina mena de canals nous han
sorgit en aquest sentit?
No és tant el canal, sinó com venem
i embolcallem els continguts. Hem
d’usar un llenguatge molt natural i directe. Com a la ràdio. Frases curtes,
anant al gra, sense fer una prèvia llarguíssima abans d’arribar al tema...
perquè això és bo per a tothom.
No ens estem acostumant sempre a
córrer?
I tant! Sempre critico el fet que estiguem generant continguts sobre la
base del trending topic, perquè les
tendències canvien cada 15 minuts.
Crec que falta una mica de deixar de
mirar el Twitter i mirar què està passant al carrer. I hem de fer més continguts propis i sobretot socials.
Els mitjans de proximitat hi tenen
una oportunitat, aquí?
Durant la pandèmia hem vist una cosa.
Jo volia saber com ho estava vivint el
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meu poble, no a escala global, sinó local. Els locals tenen un problema de
precarització i que han automatitzat
molts continguts. En el cas de les ràdios, sobretot. Però la informació local és vital. La gent s’informa a través
dels grups de WhatsApp dels pobles!
Des dels ajuntaments han de fer servir nous canals. I cal invertir perquè hi
hagi mitjans locals que t’expliquin coses de casa teva, perquè tota la resta
ja ho veus arreu.
Els mitjans locals o de proximitat
estan preparats per a aquesta
revolució digital?
Avui en dia hi ha eines súper fàcils, intuïtives i senzilles. La pandèmia ens
ha ensenyat que, malgrat que els periodistes criticaven youtubers i streamers, han acabat fent tele des de
casa. Moltes vegades, els grans mitjans duen unes inèrcies que no els
permeten seguir el ritme de l’evolució
de les tendències. Però els petits, sí!
Com es comunica avui en dia?
Quines són les principals tendències en l’àmbit digital?
Hi ha molts processos que es poden
automatitzar, i això fa molta por. Cal
posar-hi molta ètica, també. La intel·ligència artificial aplicada al periodisme fa que estiguin passant un
munt de coses. Per exemple, hi ha
gent que, per fer un post, ja té una
eina, i amb quatre dades t’ofereix
quatre titulars atractius. I encara que
sembli molt llunyà d’aquí, ja podem
veure com en notícies súper bàsiques
dones quatre dades a la màquina i et
proposa el titular, el subtítol, l’entradeta... No ens n’adonarem i ja ho estarem utilitzant. En el fons, la IA ja és
a les nostres vides.
El periodisme serà un producte més,
doncs? Generat en una cadena de
muntatge virtual?
Hem de pensar en el periodisme no
tant com un producte, sinó com el
que ha estat sempre, un servei.
Però si la feina la fa una màquina…
El criteri l’hem de continuar posant les
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persones. Una altra cosa que passarà
en l’organització de les redaccions és
el foment d’eines de treball col·laboratiu i remot. El famós núvol! El lloc físic on siguis no ha de ser l’important.
No vol dir que no ens haguem de trobar cara a cara i fer el cafè i tot això,
però a vegades hi ha molts processos
que poden ser multidisciplinaris, amb
gent de diferents interessos que formin un equip.
Ens calen equips multidisciplinaris,
doncs?
Avui en dia, els periodistes som tots
massa iguals i estaria bé l’especialització. Jo, dins el meu equip, voldria tenir
un dissenyador, un analista de dades,
un analista de mètriques de xarxes socials… Ara, el periodista ho fa tot i no
som especialistes. La xarxa és molt
autodidacta, però el futur és de l’especialització i de poder tenir gent que
sàpiga de cadascuna de les coses.
Parlem dels pòdcasts. Poden acabar substituint la ràdio, com les plataformes digitals han substituït la
tele?
Els pòdcasts tenen el problema del
directe. Més que la manera de consumir-lo és el seu propi format. Els continguts es fan a foc lent. Quan diem,
per exemple, que la gent jove no té
paciència i mira coses molt curtes...
Hi ha gent que està mirant entrevistes a Twitch de 4 hores. És a dir, que
el tema és que, quan t’interessa una
cosa i t’agrada, segueixes aquell creador sempre, en tot el que faci.
Els pòdcasts parlen més de tu a tu?
Els mitjans hem d’acostar-nos més al
nivell en què es parla a les xarxes. Jo
faig un programa sobre xarxes socials a Catalunya Ràdio. I no puc aprofundir molt en gaire res, perquè no a
tothom li interessa tot. Ara bé, si paral·lelament tinc un pòdcast i parlem
durant una hora sobre blockchain,
allà tens la possibilitat d’aprofundir.
Les noves generacions potser no tenen la cultura de la ràdio, però molts
arriben a la ràdio en directe a través
del pòdcast, que sempre l’acaben

escoltant a aquella hora concreta, que
és quan poden escoltar-lo. Com que
el pòdcast no té directe, ara sorgeixen coses com els Spaces de Twitter...
I la gent flipa. Parlem tots alhora i això
passa ara. Doncs, això és ràdio, amics!
I els xats de veu? Tindran una continuïtat o quedaran en una cosa
anecdòtica?
Sí! Perquè s’estan fent coses molt
bones. Són com pòdcasts, però en
directe.
No és una mica com el mIRC del passat o els xats de Terra, on ja fèiem
això, però ara ho fem amb veu?
Clar! Però hi ha moltes noves generacions que això no ho han viscut, i
ara flipen. I, a més, tot es fa parlant.
Per exemple, el diumenge al vespre,
et pots trobar als Espais de Twitter
un debat de política amb tothom dient-hi la seva i parlant de com veuen
el futur… i tu, com a periodista, hi pots
entrar i copsar què passa. I també els
polítics s’hi poden acostar.

“No podem fer un
món on els més ben
informats siguin
els més rics.”

Per tant, això serà una oportunitat
per al periodisme?
El que passa amb el periodisme és
que, si aquestes comunitats cada vegada són més tancades, ens costarà
cada vegada més estar ben informats.
Ara, amb el metavers, això també ens
passarà. Perquè, en un futur no gaire
llunyà, cadascú tindrà el seu canal i
fins i tot podrà crear la seva pròpia
xarxa social.
I tindrem periodistes, per tant, treballant des del metavers, en mitjans
creats dins el metavers?
El metavers serà el mateix que tenim
ara. Ja tenim tots una identitat digital,
però la tenim dispersa i el Zuckerberg

ha entrat amb molta força, perquè
ell el que vol és capitalitzar aquestes
identitats digitals i que totes passin
on tenim l’avatar de meta. Per sort,
Microsoft també fa el seu metavers i
molta més gent...
I quina és l’oportunitat, aquí, doncs?
En el fons, la gràcia del metavers és
que hi hagi blockchain i que s’hi puguin fer transaccions amb criptomonedes. Sense blockchain no hi ha
certificació i, per tant, en lloc de Meta,
tindrem un nou SecondLife. Al metavers hi serem, i ja està. Igual que els
principals mitjans són a Twitter, doncs
també acabaran sent allà.
Quan parlem de metavers, ens pensem que desapareixerà el món real
i viurem allà dins, però l’interessant
d’això que vindrà és el tema de la realitat augmentada.
Explica’m això...
Les videotrucades ens han ensenyat
que la presencialitat és molt important, perquè, al final, tots n’estàvem
farts, però, si et poses unes ulleres
de realitat virtual, flipes. Fas una videotrucada amb algú i sembla que
el tinguis al costat. I no t’adones que
és tot virtual. Podrem estar tres persones parlant a diferents llocs del
món com si estiguéssim juntes.

I això s’ho podrà permetre tothom?
Cada vegada tindrem més diferència
de consum entre la gent que té diners i
la gent que no en té. Perquè, en funció
del teu poder adquisitiu, podràs consumir un producte millor. No podem
fer un món on els més ben informats
siguin els més rics.
El diari i la ràdio són més democràtics, en aquest sentit?
Tots volem una Internet democràtica,
però amb regulació. Hi hem de buscar
ètica. I intentar sortir de les grans tecnològiques, que són els amos del món.
Si anem cap al pagament, com ho faran els mitjans locals?
Som en un món on les noves generacions estan disposades a pagar per allò
que els interessa. Llavors, això ens ha
de fer pensar. Si donem continguts
bons i interessants, acabarem pagant.
A vegades fem coses molt bèsties,
com comprar-nos un mòbil de 1.200
euros i no pagar la quota de Spotify.
Hi ha coses sense coherència. Però,
si t’oferissin pagar un euro cada mes
per tenir una newsletter de tot el que
ha passat al teu poble… potser ho pagues! També és una oportunitat per
a la independència periodística, que
cal recuperar-la per no dependre de
grans empreses o polítics. El pagament ens donarà llibertat!
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El món de la comunicació i del
periodisme està en constant
evolució. Cada dia sorgeixen
noves tendències, nous recursos,
noves eines i, en definitiva, noves
maneres de comunicar. Presentem
una selecció de 10 eines que
poden ser útils per al dia a dia de
qualsevol periodista.

Ivoox
Ivoox s’ha convertit en la gran referència dels pòdcasts. Per la facilitat
d’ús, per la gran quantitat de persones que publiquen arxius d’àudio
i la multitud que tenen instal·lada
l’app al dispositiu mòbil. A través
d’aquesta aplicació es poden penjar
i escoltar diferents programes de ràdio, pòdcasts i grups musicals.
La clau de l’èxit d’Ivoox és la gratuïtat a l’hora de publicar continguts.
No hi ha limitacions d’espai, per tant,
podeu emmagatzemar tots els arxius d’àudio que desitgeu.

SoundNote
Hashtagify.me
Utilitzar hashtags a les xarxes socials pot duplicar el nostre impacte,
segons les estadístiques. A través d’aquesta eina, podem identificar quins hashtags són tendència
i quins ens poden ser més útils per
arribar a més audiència. Cal tenir en
compte que hem de trobar l’equilibri
entre els hashtags de creació pròpia, aquells que facin servir les entitats afins per tal de generar xarxa
i aquells que siguin tendència i, a
més, és clar, que tinguin a veure amb
nosaltres.
La versió gratuïta analitza l’abast
del teu hashtag i et fa suggeriments,
mentre que la de pagament és molt
més completa i serveix també per
identificar hashtags per a Instagram.
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Aquesta és l’aplicació ideal per a
les rodes de premsa. Si necessitem
recuperar una part concreta de la
gravació, només cal que, un cop enregistrada, escrivim qualsevol paraula del que s’hi hagi dit. L’aplicació
buscarà el mot a l’àudio per tornar
a escoltar el contingut exacte que
cerquem. Potser la principal pega
és que només està disponible per a
iOS.

Teleprompter for
Video - Script,
Prompt, Caption
Ideal per a qui tingui por dels directes en vídeo. Prepares el text que
vols llegir i l’aplicació fa la funció de
teleprompter. L’app també et permet
afegir subtítols a un vídeo, posar-hi
música, eliminar soroll de fons… És
una eina molt senzilla i intuïtiva.

Cogi

ChatFuel

Aquesta eina ens ofereix la possibilitat de gravar àudio, agafar notes amb text, imatges i etiquetes.
Pot ser molt útil durant una roda de
premsa, una entrevista o simplement per documentar idees en un
moment concret. A més de ser molt
intuïtiva, aquesta app té un sistema
d’organització, visualització i edició
d’arxius molt senzilla.

Aquesta eina gratuïta permet
crear bots, tant a Facebook, com a
Instagram o per a una pàgina web.
Un bot pot tenir moltes utilitats, com
ara:

Splice
Ras i curt. Splice és imprescindible per a periodistes mòbils. Amb
una gran varietat d’opcions, aquesta
eina permet muntar, editar i retallar
vídeos amb qualitat professional i
amb molt poc temps. Es poden aplicar tota mena de filtres, seleccionar
la música adequada del banc d’àudio que ofereix l’app o afegir chyrons a les nostres creacions. És un
molt bon recurs també per ser innovadors i creatius a xarxes com
Instagram i TikTok.

Sprai
Aquesta iniciativa ha estat premiada
com l’empresa més disruptiva als
Premis Jean Baptiste Say. Són especialistes en la gestió de notes de
premsa i enviaments. La seva base
de dades permet l’accés a mitjans
de comunicació, influencers i bloguers d’arreu del món i ho fan a través de la intel·ligència artificial. Tot i
que és un servei de pagament, porta
a un nou nivell la gestió i monitorització dels enviaments de notes de
premsa.

•
•
•
•
•

Atendre emergències que poden obtenir respostes automàtiques
Donar un telèfon o adreça de contacte
Enviar el resum de les últimes notícies publicades
Enviar notificacions als usuaris que us segueixin
Derivar cap a canals de Telegram o contactes de WhatsApp per a una
atenció més personalitzada

Medium
Medium és una plataforma de blogueig creada l’any 2012 pels fundadors de Twitter. Bàsicament,
s’utilitza per escriure i llegir textos
i permet generar ingressos treballant des de casa. També és molt útil
per captar experts en diferents temàtiques i ampliar les nostres fonts.
La plataforma és senzilla i intuïtiva i
darrerament ha implementat noves
funcionalitats que la fan molt més
atractiva.

Tinywow

Alerta!
No estan
jerarquitzades!

Aquest portal web és una autèntica
joia. Et permet editar, dividir, desbloquejar, crear i tot el que puguis
imaginar en un PDF. També pots
redimensionar, retallar o modificar
imatges o eliminar-ne el fons. Totes
les funcionalitats que vulgueu en el
camp dels vídeos. Creació de codis QR, traçabilitat d’URL…, però el
més increïble de tot plegat és que és
100% gratuït, sense limitacions, ni
condicionants. I tots els arxius que
s’hi carreguen s’eliminen al cap de 15
minuts.
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L’AMIC
EN L’ESPAI
CATALÀ DE
COMUNICACIÓ

ENTREVISTA

JOSEP RITORT
Secretari general de l’AMIC

“L’AMIC és l’associació líder en nombre de
mitjans associats a Catalunya, al País Valencià,
a les Illes Balears i a la Catalunya del Nord”
TEXT: Josep Carbonell

FOTO: Sara Aminiyan

En els darrers anys, l’AMIC ha vist com
s’anava expandint de Catalunya cap als
diferents territoris de parla catalana, i
anava aglutinant capçaleres de les Illes
Balears, el País Valencià, Andorra i la
Catalunya del Nord. Però com ha estat
aquest procés? Què aporta l’associació
als mitjans de proximitat dels territoris de parla catalana per què decideixin associar-s’hi? El secretari general
de l’AMIC, Josep Ritort, parla dels orígens, dels reptes de futur i fa un balanç
de la implantació de l’associació pels diferents indrets de l’espai de comunicació en català.
Quan va decidir l’AMIC expandir-se als
diferents territoris de parla catalana?
Tot va néixer quan els editors de mitjans
de proximitat de les Illes Balears i el País
Valencià ens van venir a buscar perquè es trobaven que al seu territori no
hi havia cap entitat que complís la nostra funció i oferís els serveis i avantatges
que els aportàvem. Es van anar associant a l’AMIC i, quan ja teníem un nombre
important d’associats d’aquests territoris, vam començar a ser més actius i
a desplaçar-nos per realitzar activitats,
fet que va portar que s’hi incorporessin
encara més mitjans.
Què pretén l’AMIC amb aquesta
expansió?
L’AMIC treballa per complir els seus objectius fundacionals: ajudar els mitjans
de proximitat i especialment els que informen en llengua catalana.

Com ha estat aquest creixement en els
darrers anys? Us imaginàveu ser on sou?
El creixement ha estat per sobre de totes
les expectatives imaginables. Avui, l’AMIC
és l’associació líder en nombre de mitjans
associats a Catalunya, al País Valencià, a
les Illes Balears i a la Catalunya del Nord.
Hi som presents, fem jornades, formació,
captació de publicitat, propostes de nous
serveis i gaudim d’una gran acceptació,
complicitat i confiança entre els editors
de tot aquest espai de mitjans de comunicació en català.
Què suposa per a l’AMIC aquesta
implantació fora de Catalunya?
Suposa que la nostra manera de treballar, de ser útils, de compartir, d’aprendre,
d’innovar és entesa arreu dels territoris
que compartim, un tarannà, una forma de
viure que dona valor a la informació més
propera. Hem comprovat que tots compartim una tradició d’editors arrelats a comunitats que estimen el territori i volen
saber i compartir el que hi passa.
La realitat dels mitjans de proximitat
en llengua catalana és igual a tots els
territoris?
Dins de cada territori hi ha realitats ben
diverses. A on el català és molt més dèbil és a la Catalunya del Nord, però, per
contra, hi ha una estima cap a la llengua i una mirada positiva cap al sud.
En la resta de territoris depèn de les
àrees geogràfiques. Hi ha zones amb
més mitjans de proximitat i més ús social de la llengua catalana, i altres, que
en són menys, que tenen poca presència dels mitjans de proximitat o no estan escrits en català. Fora de Catalunya,

on hi ha més premsa en català és al País
Valencià.
Quin valor afegit aporta als mitjans associar-se a l’AMIC ?
Els valors afegits serien els serveis,
utilitats, avantatges i representativitat que troben a l’AMIC. Tot i ser mitjans petits, al ser molts que anem junts
podem tenir serveis de mitjans grans,
que contribueixen a fer cada dia un
producte periodístic de més qualitat.
Per què és important que existeixi una
associació que aglutini mitjans de proximitat dels diversos territoris de parla
catalana?
Perquè compartim moltes coses, un
idioma i una manera de valorar la informació de proximitat. Els mitjans de
comunicació locals hem d’anar junts per
ser més forts i valorats de manera adequada per les institucions.
Dins d’aquesta voluntat d’expansió de
l’AMIC, quins són els següents passos?
Quins són els reptes de futur?
Actualment, estem treballant projectes comunicatius en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que la formen
Catalunya, Illes Balears i la regió d’Occitània. Aquests projectes comunicatius
estan portant l’AMIC a conèixer i establir acords de col·laboració amb mitjans
occitans. De manera que l’associació
serà la màxima coneixedora de la realitat dels mitjans de proximitat de tota
l’Euroregió i així podrem ser útils a les
institucions i empreses que tinguin interès per fer continguts o comunicar a
escala euroregional.
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CONVENI AMB L’EUROREGIÓ
PIRINEUS MEDITERRÀNIA
El secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, i el seu homònim a l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM), Xavier
Bernard-Sans, van pactar l’any 2021 un conveni de col·laboració en matèria de comunicació.
L’acord inclou l’elaboració de continguts i difusió d’informació relacionada amb l’associació i l’Euroregió en mitjans de
proximitat associats a l’AMIC de Catalunya, Illes Balears i
la regió Occitània. Amb aquesta col·laboració, l’AMIC pretén reforçar la presència en l’espai català de comunicació,
mentre que l’EPM busca incrementar la força mediàtica de
les seves activitats en els mitjans del seu àmbit territorial
transfronterer.
L’AMIC compta amb la presència de mitjans associats als
tres territoris de l’Euroregió, fet que permet tenir coneixements sobre la realitat de cada àrea i, a la vegada, reunir les
condicions òptimes per canalitzar la informació.
Un exemple d’aquesta col·laboració és la cobertura realitzada per l’AMIC de la campanya de recollida de residus Let’s
Clean Up Europe. Celebrada a les Terres de l’Ebre, Pollença
i a la regió d’Occitània de manera simultània, va comptar

Josep Ritort i Xavier Bernad-Sans

amb la cobertura comunicativa de l’AMIC mitjançant els
seus mitjans territorials. Així mateix, el secretari general de
l’associació, Josep Ritort, va assistir a la trobada professional de la Xarxa d’aliments de qualitat impulsada per l’EPM
a la fira Alimentària de Barcelona. En el marc del conveni
de col·laboració, mitjans associats a l’AMIC es van fer càrrec de la cobertura de les activitats realitzades amb motiu
de la fira.

L’AMIC GUANYA EL PREMI COMTE
JAUME D’URGELL DE BALAGUER
L’AMIC ha estat guardonada, aquest 2022, amb el Premi
Comte Jaume d’Urgell en la categoria de col·lectiu, pel paper vertebrador dels territoris de parla catalana, mitjançant
els seus 507 mitjans de comunicació associats que expliquen què hi passa.
El guardó, atorgat per la Paeria de Balaguer, reconeix persones i entitats que, per la seva tasca diària, cohesionen i
reforcen la xarxa natural dels països de parla catalana i la
seva població. L’acte de lliurament va tenir lloc el dia 4 de
juny en el marc de la Nit de la Cultura de Balaguer.

D’esquerra a dreta: Francesc Guillaumet, Roser Torruella,
Ramon Grau, Joan Camp, Esther Barta, Cisco Alarcón i
Josep Ritort.
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25 ANYS DE PROXIMITAT
ORIOL DURAN

Secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

El vint-i-cinquè aniversari de l’Associació de Mitjans d’Informació i
Comunicació (AMIC) és un nou motiu
de celebració del panorama mediàtic en català i dels avenços que durant
els darrers anys hem pogut veure en
un espai complex, apassionat i que ha
servit per fer país i per construir-nos
com a societat.
L’AMIC va néixer amb la voluntat de
ser l’interlocutor vàlid d’uns mitjans
de comunicació que viuen un canvi
constant i una evolució imparable. 25
anys han suposat canvis, innovació i
la superació de paradigmes que molts
consideràvem immutables.
25 anys després, l’AMIC la integren
507 mitjans, dels quals 134 són capçaleres de premsa gratuïta, 52 de
premsa de pagament i 321 mitjans

digitals. Conjuntament, són més de
dotze milions d’usuaris únics mensuals. Xifra que demostra la mesura de
l’impacte i l’arrelament en el món dels
mitjans de comunicació.
La feina coordinada i la recerca de
nous reptes amb una mirada enfocada
al futur són exemplars per demostrar
que estan al servei i en defensa de tots
els mitjans que integren l’associació.
Sempre destaquem que la premsa
gratuïta catalana és un cas únic a
Europa per la qualitat i implantació. I
aquesta situació és gràcies a la feina
dels molts professionals que hi treballen, però també a un AMIC que ha
sabut copsar aquesta realitat, potenciar-la i ser un referent que treballa el dia a dia pensant en els reptes
que aquests mitjans han d’afrontar.

La feina de l’AMIC permet millorar uns
mitjans de comunicació que volem lliures, arrelats al territori i amb capacitat
per afrontar els molts reptes que es presenten cada dia i tots aquells que sabem
que caldrà afrontar.
Vivim temps convulsos i, després de crisis i pandèmies, veiem com les guerres i els preus de les matèries primeres
i l’energia tornaran a posar a prova unes
empreses que ja han fet grans esforços
durant els darrers anys.
Aquesta situació fa més necessària que
mai la feina i l’existència d’associacions
com l’AMIC. I per això volem celebrar-ne
l’aniversari i desitjar que pugui continuar
treballant molts anys més.

AMIC’S PER SEMPRE
JOFRE LLOMBART

Secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya

Ja em disculparan el joc de paraules
amb què s’ha titulat aquest article, però
no se m’ocorre millor síntesi per definir
el que representa l’AMIC, que aquests
dies celebra els 25 anys. L’entitat és, en
el fons, una relació d’amistat entre els
socis, de la qual es beneficia el conjunt.
I com passa en moltes situacions de la
vida, els amics ajudem els amics sense
esperar-ne res a canvi ni qüestionar-nos
ben bé per què l’ajudem: perquè és el
nostre amic i punt. L’associació és un
teixit d’amistats que no entén de grans
o petits, és a dir, de molta audiència o
poca audiència, sinó que són mitjans
que comparteixen un objectiu comú: arribar a cadascun dels racons dels pobles, ciutats i barris. I arribar-hi no pel
simple fet de ser-hi i prou, sinó per oferir

als ciutadans una informació pròxima,
veraç i de qualitat. I allà on no arriba l’esforç propi de cada mitjà (que és molt) hi
ha l’empenta de l’AMIC, que, a través de
recursos compartits i coneixement del
sector i del país, hi posa el gra de sorra
per completar la feina. D’aquest teixit
d’amistats, se’n beneficia cada mitjà, és
evident, però, sobretot, qui en surt més
enriquit és el lector, que és qui dona sentit a tot plegat. Vicent Partal, editor de
Vilaweb (que també està celebrant els
25 anys al Palau Robert), diu que cada
mitjà té dos propietaris: la propietat i el
lector. Sense l’un no existeix l’altre. I és
evident que, cada dia que passa, el lector té més oferta i menys temps, és a dir,
cada cop és més exigent amb allò que
consumeix. L’AMIC, doncs, serveix per

acabar d’ajudar a assolir aquest nivell
d’exigència i, per tant, en el fons, a garantir la supervivència del mitjà i, per tant,
del sector de la comunicació de proximitat. Un sector que –recordem-ho- està
pensat i viscut en català i sense el qual la
llengua patiria un dany irreversible. És de
justícia, per tant, que en nom del govern
de la Generalitat, que tinc l’honor de representar, us desitgi un molt bon aniversari, però, sobretot, molts més anys de
vida. Felicitats!
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ILLES BALEARS
TOT SORTINT
DE LES TRINXERES

Damià Quetglas,

Escrivíem fa poc més d’una vintena d’anys, en emprendre la tasca
d’editar la revista SA PLAÇA, que érem conscients de la fragilitat
del projecte de premsa de futur. Teníem present la perillosa situació d’un bilingüisme passiu, que torna, i que deixa la pervivència
del català a les zones rurals i als àmbits marginals a l’espera de la
substitució definitiva d’un idioma per un altre a poc a poc i inevitablement. Ja no era el plantejament d’ARA O MAI que proposava
l’ara celebrat Joan Fuster en el seu centenari, sinó l’ARA i SEMPRE.

Escrivíem que un projecte de futur necessitava una Associació de
Premsa Forana enfortida amb una gestió empresarial, que calia millorar els canals de distribució i professionalitzar les condicions de
producció per poder fer una informació independent, plural, pròpia
i arrelada al país i la seva gent.

Escrivíem llavors que la consolidació del projecte passa per intensificar la participació dels lectors i l’arrelament social, però també
per la normalització en els circuits publicitaris, on és difícil que els
grans inversors no tinguin en compte la diversitat de mitjans.
Escrivíem que passa també per crear un model de comunicació
d’aquí, en formats i continguts, en consonància amb el discurs de
cultura nacional i popular i complementant l’oferta del quiosc amb
la premsa generalista, l’especialitzada i la fragmentada com és la
premsa local.

‘Sa Plaça’

No era un camí planer i van venir temps convulsos i econòmicament crítics. Perquè, tot i fer coses per la llengua, el retrocés del
català a la vida diària s’incrementa. Baixen els índexs de lectura. La
competència de les xarxes fa abdicar lectors. Tot i la resiliència de
les petites publicacions, l’Associació de Premsa Forana resta inactiva en temes de gestió i la pandèmia s’ha endut alguna capçalera
de les més antigues. L’arribada de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació des del Principat va ser un revulsiu per a algunes de les publicacions foranes més actives, una espècie d’energia
d’alt índex d’octà, una espècie de cinturó de seguretat, una sensació de companyonia: potència, seguretat, empatia.
I a la fi, la sensació d’haver sortit de la trinxera i ser competitius al
quiosc i a la xarxa.

“AMIC” I CÒMPLICE

Maria Eugènia Quetglas,

“Amic” és una paraula preciosa que té molts de significats i que
està envoltada de connotacions positives. AMIC, per a l’ARA
Balears, és això: un lloc de germanor on es poden compartir vivències i on sempre s’aprenen coses noves dins l’àmbit d’aquest negoci tan important i emocionant dels mitjans de comunicació. Un
espai on la vocació de servei públic és comú a cada un de nosaltres.
Des de les Illes, formar part de la xarxa que ha creat AMIC durant
aquest quart de segle és tot un honor, i esperam formar-ne part durant 25 anys més.

I tot això es fa en català. Per a l’ARA Balears, l’única publicació en
la nostra llengua que surt setmanalment en paper en els quioscos
illencs, és de vital importància. L’objectiu és oferir un setmanari en
paper en què la rigorositat i la professionalitat són la marca de la
casa. També posar a l’abast dels lectors la millor informació de les
Illes, l’estat espanyol i el món -que es diu aviat- al web gràcies a la
tasca dels companys de l’ARA Balears i l’ARA, i fer-ho exclusivament en català. Una possibilitat que a les Balears només es pot trobar al nostre mitjà.

Des que formam part d’aquest col·lectiu, hem pogut comprovar de
primera mà que les eines que es posen a l’abast de tots els associats ajuden a millorar els productes que volem fer arribar als nostres lectors. La qualitat és una marca d’identitat que AMIC ha anat
forjant dia a dia i que es demostra amb els resultats. Sens dubte,
pot presumir d’haver aconseguit un dels objectius que s’ha marcat
com a associació: dignificar el col·lectiu com a mitjans de comunicació professional.

L’intercanvi dels coneixements dels mitjans de comunicació en català a tots els territoris amb llengua comuna és una oportunitat que
no podem deixar perdre. S’ha de continuar per aquesta via de col·
laboració per envestir projectes comuns com els que s’han impulsat els darrers anys. Esperam que aquesta complicitat i il·lusió no
s’acabin mai.
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‘Ara Balears’

Sort i ventura. Per molts d’anys!
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ANDORRA

LA IMPORTÀNCIA DE PERTÀNYER A L’AMIC

Natàlia Mena,
‘El Periodic d’Andorra’

La vigència de l’associacionisme
en el sector de la informació

L’ésser humà és un animal social que tendeix a agrupar-se.
Aquest fet s’estén a tots els àmbits de la vida i arriba amb especial rellevància als segments professionals. I el món de la
comunicació no n’és una excepció. Per aquest motiu, el 1997,
es va crear l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta, amb la
finalitat d’aplegar publicacions periòdiques de difusió sense
cost de Catalunya i Andorra. El 2014, va canviar el nom per
l’actual Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
(AMIC), perquè es considerava que la gratuïtat no podia ser
un tret que exclogués mitjans que volien formar-ne part. El
2015 va aconseguir comptar amb més de 240 empreses,
però no va ser fins al 2016 quan Andorrana de Publicacions,
amb la seva capçalera insígnia, el Periòdic d´Andorra, va
passar a formar-ne part. Va engrandir el nombre d’associats
i va donar suport a la seva missió absolutament necessària
si es vol tenir més força conjunta per afavorir i lluitar pels interessos periodístics.
L’objectiu és recolzar-se de forma comuna per obtenir millores, afrontar de manera cohesionada aspectes com la
problemàtica del paper, que vam viure arran de la pandèmia, gestionar qüestions laborals i econòmiques que afectin directament el gremi, estar al corrent de totes les ajudes
institucionals que permetin continuar donant viabilitat a diferents emprenedories comunicatives i, en definitiva, actuar
com a ens representatiu.

En l’actualitat, i atesa la forta competència existent, és fonamental potenciar l’associacionisme empresarial en tots
els àmbits com a eina per a la unió, la recerca de solucions,
l’execució d’accions conjuntes i la relació amb les administracions públiques. Per tant, el propòsit intrínsec és evitar la
dispersió i els plantejaments individuals, perquè junts tenim
més pes i poder que per separat, i això augmenta les possibilitats de ser més competitius, sense que el fet d’ajuntar-se
vagi en detriment del projecte propi de cada companyia.
La pregunta que es fan tots aquells que no creuen en aquesta
fórmula de cooperació és “Quins avantatges té integrar-se
en una corporació d’aquest tipus?”
Jo els diria que molts: econòmics, humans, comercials o
d’assessorament, entre d’altres. Per això, des d’aquesta tribuna que se m’ha ofert, animo els professionals del sector
a conscienciar-se de la importància de pertànyer a una associació com AMIC, així com a reivindicar la idea que mai
ha estat tan vigent el fenomen associatiu com en els nostres dies.

L’ACUDIT — MANEL FONTDEVILA
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PAÍS VALENCIÀ

AMIC, EIX VERTEBRADOR
AL PAÍS VALENCIÀ
L’AMIC és una organització que resulta una bona ferramenta per
a qualsevol diari de proximitat. Així, al poc d’encetar la nostra
empresa amb el diari digital València Extra, vam apostar per formar part de l’AMIC per a arribar més lluny. Des de la perspectiva valenciana, l’AMIC és clau en tres aspectes fonamentals per
a un diari.
En primer lloc, els serveis. Tots els diaris tenim necessitats diverses
i, per les estructures tan variades que tenim, és complicat assumir
determinats costos. Un exemple ben clar és una agència de notícies o l’assegurança de responsabilitat civil professional. Aquestos
serveis, si es contracten d’una manera “mancomunada”, gràcies a
la tasca de l’associació, són molt més accessibles que si les nostres
empreses editores hagueren d’assumir-los de forma individual. En
eixe sentit, l’AMIC treballa per aconseguir serveis per a totes les necessitats i a preus més econòmics, com és el cas de les auditories
de l’empresa OJD.

TERRITORI, CULTURA I
LLENGUA
Sol ser habitual que cadascun dels mitjans de comunicació anem a
la nostra, i sobrevivim a nombroses situacions pròpies i alienes dels
temps que ens toca viure i amb l’esforç de donar tot el que tenim per
oferir el millor a la societat i als nostres lectors. Així som els mitjans
de comunicació, així som els periodistes. A més a més, cal unir-hi
uns altres que encara estem més bojos i ens convertim en bohemis, idealistes, enamorats del territori. Ens agrada complicar-nos
encara més la vida en un sector ja per si mateix difícil. Apostem pel
valor de la proximitat, pel valor de la comunicació en llengua catalana en un món global on per comunicar-se en la llengua materna
encara s’ha de fer un esforç més gran. Apostem per donar a conèixer les arrels, sense oblidar el present, i el futur. En aquest àmbit
d’actuació ens trobem tots els que formem part de l’associació. Per
a Poble, mitjà de comunicació que enguany complirà 27 anys, és

86 / amic 25 anys

Àlex Ladrón de Guevara,
‘València Extra’

A banda de l’ampli ventall de serveis, és molt important parlar de
les sinergies. Totes les empreses editores d’arreu del nostre territori
compartim també problemes similars. L’augment del preu de les matèries primeres, la lluita per la despesa de publicitat institucional o el
contacte amb les agències. Gràcies a les trobades anuals que es fan
des de l’associació, es poden compartir diferents punts de vista i visions que poden ser molt útils per a les distintes empreses.
Finalment, i no menys important, la unitat i la força del col·lectiu.
Els diaris de proximitat no podem arribar a determinats mercats.
La veu de tot un col·lectiu ens fa molt més forts, perquè els diaris
de proximitat som un servei essencial en la nostra societat, tal com
s’ha demostrat en aquestos anys de pandèmia. Per això, l’AMIC és
una entitat vital per a fer palès tot un sector essencial com és la
premsa de proximitat i per a dignificar la nostra tasca en totes les
institucions de tot el territori. Sens dubte, en els nostres 6 anys,
entrar a l’AMIC sempre ha sigut tot un encert, i per això desitgem
llarga vida a l’AMIC.

Juanjo Clemente,
‘Poble’

un honor que AMIC obri les portes a tots els territoris de parla catalana. Ens escolte, ens valore, ens uneix, ens ofereix ajuda i nosaltres som capaços d’aportar el nostre granet perquè AMIC siga
més forta en benefici de tots. Ens uneixen moltes coses, i que una
associació intente potenciar, aglutinar i beneficiar amb les seues
accions tots els mitjans de comunicació que formem part d’un territori i d’una llengua comuna és positiu i digne de destacar. Sense
cap gènere de dubtes, mereix el nostre suport. Però AMIC, al País
Valencià, només ha fet que començar, ha d’avançar amb força perquè l’entitat adquirisca més presència en totes les institucions, ja
que això significarà que la unió de la nostra força individual, el vincle al territori, a la cultura, al nostre idioma i a la nostra gent es multipliqui per mil. Esperem molt d’AMIC.

PÀGINES ESPECIALS

SANT CUGAT DEL VALLÈS
ACULL L’ASSEMBLEA DE L’AMIC

FOTO: Mané Espinosa

L’assemblea de l’AMIC és una molt bona
oportunitat per conèixer municipis del nostre
país que tot sovint ens passen desapercebuts.
Aquest és el cas de Sant Cugat del Vallès, una
ciutat amb un munt de racons per descobrir.

Una ciutat còmoda per moure’s en bici
gràcies a la seva orografia plana al centre i
als més de 50 quilòmetres de carrils bici.
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PÀGINES ESPECIALS

Descobrir Sant Cugat,
la ciutat de les experiències
Sant Cugat és una ciutat jove, moderna, dinàmica
i on sempre passen coses que li donen vida.
Situada en una localització privilegiada a només 25 quilòmetres de Barcelona i
amb una excel·lent accessibilitat, sigui amb vehicle propi o amb transport públic,
és la destinació ideal perquè facis una escapada de cap de setmana o una excursió
d’un dia. Una ciutat còmoda per moure’s en bici gràcies a la seva orografia plana
al centre i als més de 50 quilòmetres de carrils bici

Una experiència única
Sant Cugat ofereix activitats per a tothom. És una ciutat amb una de les xarxes
de parcs infantils més important de l’àrea metropolitana, té espais emblemàtics
i històrics com el Monestir, el seu imponent claustre i el Mercantic i una oferta
gastronòmica de primera. També compta amb un espai natural envejable, amb
espais icònics com el Pi d’en Xandri i Torre Negra, que recentment ha comprat
l’Ajuntament i que properament obrirà a tothom per poder gaudir de més a prop
del seu entorn.

Sant Cugat és una ciutat amb una qualitat de vida
excel·lent que es basa en un gran entorn natural, un
patrimoni cultural ric i una vida comercial vibrant
El municipi té un patrimoni cultural d’allò més interessant, envoltat de natura on
pots gaudir d’activitats a l’aire lliure i un eix comercial vibrant. La ciutat és el lloc
ideal per gaudir tant en parella, com en família o amb els amics a qualsevol època
de l’any. A més, no has d’oblidar les festivitats i la gran oferta d’activitats culturals
que al llarg de l’any hi tenen lloc cada cap de setmana. Les excuses perfectes
perquè visitis la ciutat o perquè la redescobreixis!

Una ciutat de natura, cultura, comerç,
gastronomia i oci
Envoltada del Parc Natural de Collserola, el gran tresor natural, un paradís per als
caminants, els ciclistes, els corredors i els amants dels cavalls. Un parc immens que
t’ofereix una infinitat de possibilitats per fruir de la natura. També podràs gaudir
dels 13 parcs per passejar, jugar amb els nens i fer esport en plena natura. Pots
començar a descobrir-la pel seu centre històric, on hi ha l’imponent Monestir de
Sant Cugat, un complex religiós del segle IX que alberga un dels claustres romànics
més excepcionals d’Europa. Pots passejar entre els seus 144 capitells únics d’alta
qualitat escultòrica o aprendre com era la vida dels monjos benedictins al museu
del Monestir i viure una experiència única. A escassos metres trobaràs el Celler
Modernista, projectat el 1921 per Cèsar Martinell; o la Casa Museu Cal Gerrer, un
museu únic dedicat a Marilyn Monroe. També el Museu del Còmic, un recorregut
per la història dels còmics i els seus protagonistes. A prop de la plaça Barcelona,
icona del Sant Cugat poble, trobaràs el centre Grau-Garriga, el primer centre d’art
tèxtil contemporani de l’estat espanyol.
També has de visitar el Mercantic, una petita vila vintage de brocanters, antiquaris,
artesans i artistes on cada dia passen coses diferents. És un referent a Europa per
als amants del col·leccionisme i la decoració i té la llibreria de vell més gran del
país. També podràs gaudir d’una experiència de compres d’articles vintage, oci
i gastronomia. A més, pots passejar per l’eix comercial de Sant Cugat i descobrir
establiments emblemàtics amb preciosos aparadors, galeries d’art i restaurants
de cuina internacional, però també de gastronomia local. Cultura, natura,
comerç, gastronomia i oci és el que trobaràs si vens a Sant Cugat. Tens mil i una
experiències per triar i remenar.
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CATALUNYA 367
GENERALISTES

ARA
El Temps
ara.cat
catalunyaplural.cat
catalunyapress.cat
elmon.cat
laciutat.cat
larepublica.cat
lesvegueries.cat
naciodigital.cat
xcatalunya.cat

TEMÀTICS

Catalunya Religió
Comunicació 21
Indicador d’Economia
Magazin La Mir
Revista Global Club
actualitatpenal.cat
adolescents.cat
alcaldes.eu
animalados.com
areavisual.cat
campingscat.com
canalajuntament.cat
carrerlliure.cat
catalunyamagrada.cat
catalunyareligio.cat
comunicacio21.cat
criar.cat
cultura21.cat
diacritic.cat
diarieducacio.cat
diarisanitat.cat
diaritreball.cat
diariwin.cat
donesdigital.cat
elcritic.cat
elculturista.cat
elgourmetcatala.cat
elmoncasteller.cat
elmondelatele.cat
espai.media
festacatalunya.cat
festadirecte.cat
festescatalunya.com
formularapida.net
fosbury.cat
frontissa.cat
fullsdenginyeria.cat
hibridosyelectricos.com
indicadordeeconomia.com
ineditweb.es
jornal.cat
junior-report.media
laconca51.cat
lamira.cat
lapositiva.cat
larepublicaesportiva.cat
lasrepublicas.com
lescroniques.com
ludica.cat
media.cat
meseconomia.cat
metadata.cat
monrural.cat
naciodigital.cat/cupatges
naciodigital.cat/motor
naciodigital.cat/naciomuntanya
nuvol.com
panxing.net
paresinens.cat
parlant-de-detalls.cat
penedeseconomic.com
racocatala.cat
revistamirall.com
sies.tv
social.cat
socpetit.cat
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spacelaw.net
surtdecasa.cat
teatral.net
tornaveu.cat
vadegust.cat
vadevi.cat
viaempresa.cat
viasona.cat

Ràdios en línia

baixcampradio.com
el3.cat
esportsradio.cat
laradiodelsnens.cat
marina360.cat
onacatradio.cat
onadigital.cat
onadigital.cat/laselva
onadigital.cat/osona
onamediterrania.cat
radioarrels.cat
radiocapital.cat
radiojove.cat
radiositges.com
rctgn.cat
radiolavallduixo.com

BARCELONA

20 Minutos Barcelona
3 Viles
30º L’indicador del Baix Llobregat i L’H
Calderí
Capgròs Mataró i Maresme
Cerdanyola al dia
Diari de Sabadell
Diari de Terrassa
Diari de Badalona
Diari de Rubí
El 9 Nou Vallès Oriental
El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià
El Cargol
El Mirall.net
Èxit Vallès
Flash Deco Sant Cugat
Gente Catalunya
Iluro
Kids
L’Informatiu de Palau-solità i Plegamans
La Fura
La Positiva
La Rella
La Bústia
La Clau
La Marina
La Premsa del Baix
La Prensa
La Torre de Barcelona (Eixample)
La Torre de Barcelona (Sarrià)
L’Eco de Sitges
L’Independent de Gràcia
Línia Eixample
Línia Nord (ed. Barcelonès)
Línia Vallès (ed. Sabadell)
Línia Ciutat Vella
Línia Cornellà
Línia Gràcia
Línia Horta- Guinardó
Línia L’Hospitalet
Línia Les Corts
Línia Mar (Baix Maresme)
Línia Mar Castelldefels, Gavà,
Viladecans...
Línia Nord (ed. Montserratí)
Línia Nou Barris
Línia Sant Andreu
Línia Sant Martí
Línia Sants
Línia Sarrià- Sant Gervasi
Línia Tres Esplugues, St. Joan D. i St.
Just D.
Línia Vallès (Oriental)

Línia Vallès Cerdanyola, Barberà i
Ripollet
L’Opinió L’H i Baix Llobregat
Malarrassa
Mollet a mà
Món Sant Cugat
Pànxing Maresme
Paral·lel Oh!
Penedès Econòmic
Regió7
Revista Badalona 2000
Revista de Ripollet
Ripollet al Dia
SantCugat Magazine
See Barcelona
SomGranollers
SomLaLlagosta
SomLesFranqueses
SomMartorelles
SomMollet i Baix Vallès
SomMontornès
SomParets
Tasta
Tot Caldes de Montbui
Tot Cerdanyola
Tot Sant Cugat
TOT...i més
TOTHOSAP! Garraf
Tribuna Maresme
Zona Sec
772.cat
amartorell.com
andreuenc.cat
barcelonalemany.com
bellaterradiari.cat
calderi.cat
capgros.com
diaridebadalona.com
diaridesabadell.com
diarideterrassa.com
diarieljardi.cat
districte7.cat
eixdiari.cat
el3.cat
elbaix.cat
elcargol.com
elcugatenc.cat
elmirall.net
eltotbadalona.cat
esportandreuenc.cat
expresdesantandreu.cat
independent.cat
infoanoia.cat
isabadell.cat
labustia.cat
laclau.cat
lafurapenedes.cat
lamarina.cat
lapremsadelbaix.es
latorredebarcelona.com
lecodesitges.cat
liniaxarxa.cat (GRUP)
liniaciutatvella.cat
liniacornella.cat
liniaeixample.cat
liniagracia.cat
liniahorta.cat
linialescorts.cat
linialhospitalet.cat
liniamar.cat
linianord.cat
linianoubarris.cat
liniasantandreu.cat
liniasantmarti.cat
liniasants.cat
liniasarria.cat
liniatres.cat
liniavalles.cat
marina360.cat
martorelltv.com
molletama.cat

monterrassa.cat
naciodigital.cat/baixmontseny
naciodigital.cat/granollers
naciodigital.cat/sabadell
naciodigital.cat/santcugat
naciodigital.cat/terrassa
radiositges.com
revistaderipollet.cat
rubitv.cat
santandreutv.com
santboidiari.com
sapsque.com
sitgesactiu.com
somgranollers.cat
somlallagosta.cat
somlesfranqueses.cat
sommartorelles.cat
sommollet.cat
sommontmelo.cat
sommontornes.cat
somparets.cat
somsantfost.cat
somvalles.cat
totbarcelona.cat
totcerdanyola.cat
totgracia.com
totrubi.cat
totsantcugat.cat
vilapress.cat
viumolinsderei.com
zonasec.cat

CATALUNYA CENTRAL

Anoia Diari
Anoia Magazín
Aquí Berguedà
El 9 Nou Osona i el Ripollès
El Breny
Freqüència
L’Enllaç dels Anoiencs
La Veu de l’Anoia
Més! Osona Ripollès Garrotxa Moianès
Montpeità
Pànxing Berguedà, Bages i Solsonès
Reclam La Garrotxa “El 29”
Reclam Magazine
Revista de Vic
TOT Osona
anoiadiari.cat
aquibergueda.cat
castellvilarenc.info
el9nou.cat
larella.cat
latossa.com
manresadiari.cat
mesosona.cat
montpeita.cat
naciodigital.cat/bergueda
naciodigital.cat/manresa
naciodigital.cat/osona
onabages.cat
onadigital.cat/osona
regio7.cat
tasta.cat
veuanoia.cat

TARRAGONA

Cultura i paisatge a la Ruta del Cister
Diari Més Tarragona Reus i C. Daurada
El Mónic
Info Calafell
Info Roda
La Guia Reus
Més Vila-Seca
NW-La Revista de Reus
Revista Cambrils
Revista La Ciutat
Torredembarra Actualitat
baixcampradio.com
canalbaixpenedes.cat
canalreustv.cat

circdelacultura.com
culturaipaisatge.cat
diarimes.com
elmonic.cat
infocamp.cat
laguiadereus.com
larepublicacheca.cat
naciodigital.cat/baixpenedes
naciodigital.cat/tarragona
noticiestgn.cat
rctgn.cat
reusdigital.cat
revistacambrils.cat
tarragonadigital.com
tdbactualitat.cat
tots21.com

TERRES DE L’EBRE
Cop d’Ull
Diari Més Ebre
aguaita.cat
canal21ebre.com
canalte.cat
ebreactiu.cat
ebredigital.cat
marfanta.com
mesebre.cat
uncopdull.com

GIRONA

Diari de Girona
El Nou de l’Empordà
Els Colors del Pla de l’Estany
L’Ham
La Tira
Revista Mira’m
diaridegirona.cat
elpolltv.cat
emporda.info
gerio.cat
latira.cat
naciodigital.cat/elripolles
naciodigital.cat/garrotxa
naciodigital.cat/girona
onadigital.cat/laselva
radiocapital.cat

LLEIDA

Comarques de Ponent
Groc
La Mañana
Magazine Lleida
Territoris Magazine
7accents.cat
balaguer.tv
comarquesdeponent.cat
lamanyana.cat
lleida.com
lleida24.cat
lleidadiari.cat
loest.cat
mollerussa.tv
naciodigital.cat/lleida
naciodigital.cat/naciosolsona
revistagroc.com
tarrega.tv
teleponent.cat
territoris.cat
totlleida.cat

ALT PIRINEU I ARAN

La Borrufa
Les Mesures del Pirineu
Pànxing Pirineus
Pànxing Tot Cerdanya
Reclam La Cerdanya - L’Alt Urgell
Viure als Pirineus
pallarsdigital.cat
viurealspirineus.cat

PAÍS VALENCIÀ 71

ILLES BALEARS 51

ANDORRA 8

GENERALISTES

GENERALISTES

GENERALISTES

TEMÀTICS

TEMÀTICS

Camacuc
El Saó
La Traca
Las Bandas
Vicultura
diarilaveu.com
diarimillars.es
eltemps.cat

blanquinegres.com
lasbandasdemusica.com
latraca.net
laveudelsllibres.cat
revistasao.cat
tempsarts.cat
tresdeu.com
verlanga.com

Ara Balears
L’Estel
S’altra música
arabalears.cat
dbalears.cat
fibwi4diario.com
foravila.net
onamediterrania.cat
balearsvadevi.cat
gastronomicament.cat
hiperbolic.es
saltramusica.cat

MALLORCA

Ciutat de Carlet
El nostre Bocairent
El nostre Oliva
El Periòdic d’Ontinyent
Estil
La Opinión de Torrent
La Veu d’Algemesí
La Veu d’Alginet
L’Alcúdia 752
Loclar
Suheca.com
Tucomarca.com
castellonoticies.com
laopiniondetorrent.es
laveudalgemesi.es
laveudalginet.es
loclar.es
periodicontinyent.com
suhecapuntcom.com
tucomarca.com
tvdigitalontinyent.com
valenciaextra.com

Cala Millor 7
Cent per Cent
Manacor Comarcal
Mel i Sucre
Sa Plaça
Sa Veu
Setmanari Sóller
capvermell.org
centpercent.cat
defrancdigital.com
diariodemallorca.es
digitalmanacor.com
elsoller.cat
firesifestesdemallorca.com
latalaia.net
mallorcactual.com
mallorcadiario.com
manacorcomarcal.com
manacormanacor.com
melisucre.cat
palmaforaportes.cat
puntinformatiu.cat
revista07500.com
saveu.cat
sompollença.cat
viufelanitx.com

ALACANT

MENORCA

VALÈNCIA

Ahora Marina Baixa
Canfali Marina Alta
El Grat
El nostre Banyeres
El nostre ciutat
El nostre Muro
El nostre Xixona
Escaparate
Portada.info
Semanario Valle de Elda
ahoramarinabaixa.es
alacantextra.com
aramultimedia.com
elnostreciutat.com
escaparatedigital.com
lamarinaplaza.com
lesmuntanyes.com
noticiasmarinaalta.es
portada.info
somgandia.com
somsafor.com
valledeelda.com

Apunt Menorca
Ciutadella de Franc
D Ferreries
El Iris
NUA
Revista UTIL
Somiatruites
apuntmenorca.com
eliris.cat
foodiesonmenorca.com
menorcaaldia.com

EIVISSA

Periódico de Ibiza y Formentera
periodicodeibiza.es

Bondia
Dona Secret
Periòdic d’Andorra
ara.ad
bondia.ad
culturalia.club
elperiodic.ad
forum.ad

CATALUNYA NORD 5
La Semaine du Roussillon
la-clau.net
lasemainedurossillon.com
madeinperpignan.com
radioarrels.cat

ALTRES 5
Notícies del Matarranya
aquicatalunha.com
exterior.cat
jornalet.com
paris-barcelona.com

186 PAPER
321 DIGITAL

CASTELLÓ

7 Dies Actualitat de Benicarló
7 Dies Actualitat de Vinaròs
Revista Poble
Setmanari Comarcal Notícies
7diesactualitat.com
castello24.com
castelloextra.com
comarquesnord.cat
diaridelmaestrat.com
eldiari.online
radiolavallduixo.com
revistapoble.net
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OPINIÓ
25 ANYS DE FEINA REEIXIDA
I DE QUALITAT
El català es troba en una situació complexa i delicada. Tot i el
creixement continu del nombre absolut de parlants i dels percentatges de coneixement, la davallada en l’ús afecta àmbits
ben sensibles.
Per això, l’existència d’una esfera pública de comunicació rica
i diversa és un signe de vitalitat i un actiu irrenunciable. Al costat de la creació d’un sistema educatiu que funciona bàsicament en català, d’una administració pública que treballa en la
llengua pròpia del país i la impulsa, i d’una rica oferta cultural i de lleure, l’entramat de mitjans de comunicació en català
és una de les fites més valuoses que el català ha assolit en els
darrers anys.
Dins d’aquesta esfera pública de comunicació, les publicacions periòdiques generalistes i temàtiques adreçades al conjunt del territori o bé de proximitat, tant gratuïtes com de
pagament, són un dels actius clau per al foment i la normalització de la llengua, un actiu que hem de preservar i impulsar. És per això que vull reconèixer la gran tasca que ha portat
a terme l’AMIC afavorint les relacions entre mitjans i professionals del sector i defensant-ne els interessos des del rigor i la
professionalitat per al benefici conjunt dels mitjans. Alhora, no
em puc estar de destacar també la dinàmica d’encaix amb altres àmbits com el cultural o l’educatiu amb l’exemple de l’excel·lent concurs AMIC-Ficcions, al qual Política Lingüística fa
anys que dona suport i que aplega gairebé 4.500 escolars de
secundària, una població els usos lingüístics de la qual ens
preocupen especialment.
En definitiva, vull felicitar l’AMIC i els 507 mitjans que aplega
per aquesta trajectòria de feina reeixida i de qualitat i agrair-li
el seu compromís amb la llengua i amb la qualitat. És precisament a l’empara d’aquesta història d’èxits i compromís que
voldria aprofitar també per convidar tots aquests mitjans, l’associació mateixa i els seus dirigents a intervenir activament en
el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua que
portem a terme aquests dies per renovar i impulsar la política
lingüística. Perquè tal com l’AMIC ens mostra amb la seva trajectòria, és gràcies a la feina persistent i col·lectiva que aconseguirem enfortir la presència del català en l’esfera pública de
comunicació.

FRANCESC XAVIER
VILA MORENO
Secretari de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya
92 / amic 25 anys

ELS MITJANS DE PROXIMITAT, UNA NECESSITAT
TAMBÉ EN L’ERA DIGITAL

UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DINÀMICA I
ACTUALITZADA

Els mitjans de comunicació de proximitat (anomenats tradicionalment “premsa local” o “premsa forana”) tenen a les Illes
Balears una història molt llarga: comencen a aparèixer al segle
XIX, i algun no ha deixat de publicar-se de llavors ençà.

Aspirem a la normalitat, i la normalitat lingüística d’un país no
es pot aconseguir mai si no hi ha uns mitjans de comunicació,
públics i privats, forts i de qualitat, que s’expressen en la llengua dels parlants.

Amb l’aparició d’aquests mitjans, l’àgora dels pobles i les ciutats es va traslladar també al paper. Van esdevenir, així, un
element de cohesió social d’aquestes comunitats. Recordem
que, en algun cas, es van crear justament per la necessitat que
tenien els emigrants de mantenir el lligam amb el lloc d’origen.

Al País Valencià vivíem una anomalia des que, el novembre
de 2013, el govern autonòmic del PP va tancar Canal 9. El
govern del Botànic ha sanat aquesta ferida i, amb el naixement d’ÀPunt, hem aconseguit enriquir el panorama mediàtic. Els valencians i les valencianes tenim de nou un espill on
mirar-nos i una finestra per veure i explicar el món amb les
nostres paraules. Hem superat l’omnipresència mediàtica del
castellà i no només ens hem enriquit informativament, també
hem fet un pas de gegant en el món audiovisual. Sense continguts en valencià d’entreteniment, d’actualitat, d’animació, de
ficció… no hi ha supervivència per a la llengua. Amb la plataforma en marxa, ara ens cal empentar cada dia i lluitar per la
quantitat i la qualitat.

Aquesta voluntat de cohesió d’aquests mitjans es reflecteix en
l’ús que fan de la llengua. Així, alguns ja van entendre ben aviat
que el seu compromís de servei a la comunitat de la qual formaven part agafava tot el sentit si s’expressaven en la llengua
que, precisament, la cohesionava: la catalana.
L’opció d’emprar el català va ser especialment important després de la dictadura franquista, ja que aquesta premsa es va
convertir en una potent eina d’alfabetització en llengua catalana i en una mostra d’ús formal després de dècades de
proscripció.
Des d’aleshores, la societat ha anat canviant irremeiablement,
i es pot dir que aquests darrers anys s’ha produït una autèntica revolució en l’àmbit de la comunicació amb l’aparició de
nous suports i nous hàbits de consum informatiu, que han difuminat les fronteres entre els formats tradicionals. Davant
aquests canvis, és imprescindible que els mitjans de proximitat s’hi adaptin, si volen continuar sent una eina útil per expressar la realitat més pròxima als ciutadans, i un motiu i un
mitjà per aprendre la llengua catalana; en definitiva, si volen
continuar sent una peça clau per crear comunitat.
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació fa 25 anys
que acompanya els mitjans de proximitat dels territoris de
parla catalana en aquest procés d’adaptació: els ofereix formació i recursos per explorar les noves vies que tenen a l’abast
per dur a terme el seu objectiu comunicatiu i, no ho oblidem,
cohesionador; en definitiva, els dona claus per arribar als nous
lectors que ha generat l’actual panorama comunicatiu.

El context comunicatiu actual, de digitalització i de creixement de tota mena de plataformes audiovisuals, ens obliga
a actualitzar i dinamitzar la nostra política lingüística i a buscar estratègies que reforcen l’oferta als parlants. Una associació de mitjans de comunicació com l’AMIC és una eina de la
qual ens congratulem i amb la qual comptem en aquesta estratègia d’enfortir els mitjans d‘informació i de comunicació.
L’espai de comunicació valencià serà més influent com més
mitjans abaste, siga una ràdio local, una televisió comarcal
o una veu digital. Els espais de comunicació no poden tindre
fronteres, per coherència, per efectivitat i per supervivència.
Els vint-i-cinc anys de resistència d’AMIC són un exemple i un
aprenentatge.

RUBÉN TRENZANO JUAN
Director general de Política
Lingüística i Gestió de Multilingüisme
de la Generalitat Valenciana

Per molts d’anys a l’AMIC i a la premsa de proximitat!

BEATRIU DEFIOR BARCONS
Directora general de
Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears
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1R CONGRÉS TRANSFRONTERER
DE MITJANS DE PROXIMITAT
La voluntat d’expansió i creixement de
l’AMIC en les regions de parla catalana i el
seu esperit de foment i dinamització del
territori van quedar palesos amb l’organització del I Congrés Interpirinenc de Mitjans
de Proximitat, celebrat el 24 i 25 d’octubre
de 2019 a la Sala Sant Domènec de la Seu
d’Urgell.
A la capital alturgellenca es van congregar 180 editors, 60 dels quals provinents
de diferents territoris fora de les fronteres
catalanes, com ara la Catalunya del Nord,
l’Arieja, Andorra, les Illes Balears, el País
Valencià, el País Basc i Navarra.
Aquest Congrés, pioner, pretenia destacar
la contribució dels mitjans de proximitat
en la dinamització del territori gràcies als
vincles que estableixen amb el públic. Així
mateix, l’acte, organitzat per l’AMIC, també
tenia com a objectius crear un espai per a
l’intercanvi d’experiències, per a la creació
de comunitat i per debatre sobre dos reptes de futur per al sector: la transformació
tecnològica i el model de negoci d’aquestes
publicacions.

El Pirineu com a exemple
d’arrelament dels mitjans
de proximitat
L’AMIC va apostar per celebrar el Congrés
en l’àmbit pirinenc, perquè es tracta d’un
territori que exemplifica a la perfecció la
importància que els mitjans de proximitat tenen com a eina identificadora i d’arrelament en comunitats que necessiten
mitjans que els representin i donin resposta
a la seva realitat. En aquest sentit, al llarg
de l’esdeveniment, es va posar en valor el
paper fonamental que tenen aquestes publicacions en la lluita per evitar el despoblament del territori, en tots els seus sentits.
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Principals conclusions del Congrés
Durant el Congrés, el vicedegà de la
Facultat de Comunicació i professor de
Periodisme de la Universitat de Navarra,
Ramón Salaverría, va presentar un estudi
on es constatava que al Pirineu existeixen
en l’actualitat molts mitjans digitals de proximitat on només treballa una persona, una
realitat que en un futur pot ser hegemònica.
Un altre element d’anàlisi van ser les subvencions públiques als mitjans de proximitat. Durant el Congrés es va valorar
positivament el model basc, que destina
capital a finançar un 30% dels costos de
producció de les publicacions. En aquest
sentit, el president de l’AMIC, Ramon Grau,
va mostrar-se partidari que les ajudes es
calculin no només per les audiències, sinó
en funció dels costos estructurals de les
empreses.
Durant la trobada també es van treballar
aspectes com la presència de les dones
als mitjans de comunicació, la creació de
comunitats de lectors, les mètriques per
als mitjans de comunicació o l’ús de la intel·ligència artificial en la gestió de les xarxes socials, entre d’altres. Davant l’èxit del
Congrés, l’AMIC deixa la porta oberta a organitzar-ne una segona edició en el futur.

UN FOTOREPORTATGE DE Sergio Ruiz
Quin és el paper de les dones al món de la comunicació?
Hem fet aquesta pregunta a 8 periodistes i
comunicadores catalanes per tal que ens donin la
seva visió i el fotògraf Sergio Ruiz n’ha captat la seva
essència. Elles són: Elvira Altés, Karma Peiró, Patricia
Plaja, Anna Salamaña, Clara Soteras, Natàlia Vila,
Clàudia Rius i Anna Surinyach.

LES

DONES
AL MÓN DE LA COMUNICACIÓ
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“INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA MIRADA PERIODÍSTICA APORTA
PROFUNDITAT I INTERÈS A LA INFORMACIÓ I DOTA DE SIGNIFICAT LES DIFERÈNCIES.”
Elvira Altés

Periodista, fundadora de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya,
professora de Periodisme de la UAB, investigadora en comunicació i gènere.
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“EL PERIODISME DE DADES ES CONEIX DES DE FA UNA DÈCADA. COM EN ALTRES ÀMBITS
DE LA TECNOLOGIA, LES DONES TAMBÉ VAM CONTRIBUIR A DONAR-LO A CONÈIXER.”
Karma Peiró

Periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació des de 1995. Actualment, és
cofundadora i directora de la Fundació ViT (Visualització per a la Transparència), que promou l’ús de les
dades obertes per empoderar la ciutadania.
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“EN PERIODISME, TAN IMPORTANT COM PARLAR I ESCRIURE ÉS SABER
ESCOLTAR. TAMBÉ EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL.”
Patrícia Plaja

Periodista i portaveu del govern, experta en
comunicació de crisis.
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“SOM EN UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL QUE ESTÀ REVOLUCIONANT LA MANERA COM
VIVIM. PER PODER DONAR SOLUCIONS INCLUSIVES ALS NOUS REPTES, CAL GARANTIR QUE LES
DONES ESTEM PLENAMENT REPRESENTADES I TENIM VEU EN EL NOU ECOSISTEMA DIGITAL.”
Anna Salamaña

Directora de Desenvolupament de Negoci
de Prensa Ibérica a Catalunya.
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“A VEGADES, PER SOBREVIURE A LA JUNGLA, ÉS MILLOR FER-SE INVISIBLE. FINS QUE T’ADONES
QUE, RERE AQUELLS QUI HAN MARCAT TERRITORI, TAMBÉ HI SOM NOSALTRES. CADA COP SOM
MÉS DONES SEO.”
Clara Soteras

Responsable de SEO a El Nacional.cat, professora associada a la UAB.
Anteriorment: SEO Manager a Betevé.
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“M’ESFORÇO CADA DIA PER SER 100% PERIODISTA I 100% MARE. PERÒ EL SISTEMA EM RECORDA
CADA DIA QUE LES CURES NO SÓN AL CAPDAVANT. NO RENUNCIO A LLUITAR PER UNA CONCILIACIÓ
DIGNA PERQUÈ ESTIC SEGURA QUE SER MARE TAMBÉ EM FA MÉS BONA PERIODISTA.”
Natàlia Vila

Periodista especialitzada en temes socioeconòmics al Diari ARA i professora associada de Periodisme
d’Investigació a la UPF, col·laboradora en diversos espais a TV3 i Catalunya Ràdio.
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“SER DONA I JOVE EN EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ IMPLICA HAVER
DE DEMOSTRAR TOTA L’ESTONA QUE ETS INTEL·LIGENT; ELS HOMES
OBREN LA BOCA I US ELS CREIEU.”
Clàudia Rius

Cap de Comunicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Impulsora i membre del podcast Gent de Merda i del Canal Malaia. Anteriorment:
periodista cultural a Núvol.com
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“QUI ENS VA EXPLICAR EL MÓN DURANT EL SEGLE XX? MAJORITÀRIAMENT, VAN SER
HOMES, BLANCS, OCCIDENTALS. SI VOLEM ENTENDRE EL MÓN ON VIVIM, NECESSITEM
NO NOMÉS MÉS FOTÒGRAFES, SINÓ MIRADES DIVERSES EN TOTS ELS SENTITS.”
Anna Surinyach

Fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W
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MANUEL SALA - ÁLVARO MONTOLIU
ROSA ROMÀ – ANTONI CAÑETE - ISABEL SERRANO
JOAN MARIA MORROS – JORDI URBEA
MARTA CORCOY - IU FORN - ARNAU NADEU
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QUINS SÓN ELS REPTES DE
FUTUR DELS MITJANS I DE LA
COMUNICACIÓ?
La gran fragmentació de les audiències (mitjans tradicionals, Internet, xarxes socials,
etc.) fa que sigui complicat fer arribar els
anuncis a un públic suficient. En el passat, la
publicitat i les vendes d’exemplars asseguraven per als mitjans de premsa una doble font
d’ingressos que permetia finançar-ne les
operacions. L’arribada d’Internet i de les xarxes socials, unides a la generalització de l’ús
dels telèfons mòbils, han canviat completament la forma com rebem avui la informació
i la compartim amb altres persones. Tot això
ha suposat canvis molt importants amb dos
punts que cal destacar:
• Els mitjans de premsa han perdut audiència i el monopoli de l’atenció informativa a favor dels mitjans audiovisuals
i les xarxes socials.
• Per fidelitzar les audiències, han d’oferir
continguts originals multimèdia i de
qualitat.

En aquest context, quins avantatges tenen els
mitjans de comunicació?
La credibilitat. En un món en què els ciutadans rebem milers de missatges diàriament,
molts falsedats (fake news), els mitjans de
comunicació representen la garantia d’una
informació veraç i contrastada.
La proximitat. Els mitjans locals donen un
tractament més extens i fidel a la informació
local, són més propers als interessos de la
gent i participen activament en la comunitat.

Encara més amb les edicions digitals, que
permeten assegurar-ne la presència en les
xarxes socials com la veu de la comunitat.

MANUEL SALA
Director General d’Introl SA

Des d’OJD sempre hem cregut en la premsa
com una eina eficaç per crear valor. Confiança
per comunicar millor, aquest és el valor de la
transparència, el lema de la nostra empresa.
Gairebé 100 mitjans impresos i 150 websites
pertanyents a membres d’AMIC auditen les
dades de difusió amb nosaltres.
En complir-se 25 anys de la fundació d’AMIC,
vull enviar una cordial felicitació a tots els
associats. I transmetre’ls la meva confiança
que la professionalitat dels seus equips, la
vocació de servei al territori i la capacitat de
fidelització de la seva audiència assegura un
gran futur als mitjans de proximitat.
Enhorabona!

105

10 Reptes de futur

/02

EL REPTE DE LA COMUNICACIÓ ÉS
CREAR VALOR
En un món sobresaturat, estressant, necessitat d’immediatesa i amb una exigència cada cop més gran per part del consumidor, els comunicadors ens enfrontem a un repte: saber
fer arribar el nostre missatge.
Em direu que no és un repte nou. Que, si anem a les fonts
clàssiques, al s. VI aC ja trobem referència de com Pisístrat,
el Tirà, utilitzava la propaganda per mantenir-se al poder, o
que els romans, cap al 400 aC, utilitzaven motlles d’argila per
escampar el seu missatge i fer-lo arribar entre senadors. Us
donaré la raó. No és un repte nou. Però sí renovat. Els comunicadors hem de ser capaços d’adaptar-nos als nous canals que
es creen gairebé cada dia per fer arribar el nostre missatge.

ÁLVARO MONTOLIU
President de l’Associació
Empresarial de Publicitat

La societat actual de consumidors, dominada ja per mil·lennials i centennials, que cada cop tenen més capacitat econòmica per decidir, es basa en una qüestió d’experiències. Sens
dubte, són unes generacions amb una sensibilitat extrema,
capaços de quasi tot per viure una experiència vital diària.
El fet del metavers, o els auges dels NFT, la decadència de
Facebook, relegat de manera quasi despectiva als “boomers”,
o la multicanalitat i l’atomització de canals ens presenten un
repte meravellós. Un repte no necessàriament nou als comunicadors: saber fer arribar el nostre missatge.
No és estrany que les empreses que creixen més en la indústria de la comunicació siguin aquelles que aposten per la
integració de canals, i fan que els especialistes siguin capaços
de treballar en equip. A mi m’agrada parlar de “transcomunicació”. I dintre d’aquests especialistes veurem d’aquí poc
la creació d’una figura cada cop més necessària en qualsevol
organització: els “trending hunters”. Aquells que són capaços
d’anar un pas endavant de la resta, entendre les necessitats
dels consumidors i la idoneïtat dels canals per oferir una experiència única al mercat. I si arribes el primer, guanyes. Es
tracta de generar valor.
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EL REPTE DE ‘L’OMNICANALITAT’

El present de la comunicació és apassionant.
Imaginem-nos el futur. La pandèmia ha
suposat un punt d’inflexió i un repte comunicatiu per a marques, empreses de serveis
de màrqueting i publicitat. I l’hem superat
amb nota. El sector ha demostrat la capacitat
d’adaptació i superació i, com a conseqüència, la transformació digital que ja s’estava
impulsant amb força abans de la Covid-19
ha fet un salt qualitatiu en el temps molt
destacable.
L’accés a la tecnologia ha estat més universal que mai. En aquest sentit, la tecnologia
avança ràpidament i apareixen nous formats
i aplicacions, i les marques han d’estar atentes a aquests canvis i a les possibilitats que
s’obren.
No hi ha dubte que el futur de la comunicació
està unit de manera inevitable a la tecnologia
i al món digital, entre altres coses, perquè
és allà on trobem els nostres consumidors i
usuàries. És aquí on trobem les noves generacions, en entorns vinculats a l’oci i l’entreteniment i és allà on haurem de trobar també
les marques i la seva comunicació.
Les oportunitats d’interrelació i comunicació
que ens ofereixen la tecnologia i les dades ens
acosten a una comunicació molt més dinàmica, interactiva i gairebé individualitzada a
través dels suports digitals, les xarxes socials
i entorns immersius com el metavers.
En tot aquest context, l’interès pel que és
local —per allò que ens passa a prop— hi és
i hi serà. El repte per a les empreses de comunicació serà ser capaços d’estar presents
amb informació de valor en aquells canals
on els nostres veïns i veïnes s’entretenen i

s’informen. El paper? És clar. Però és un imperatiu que, si cuidem l’edició en paper, hem
de fer-ho igual en els nostres canals digitals.
També en el coneixement que l’entorn digital
ens proporciona dels usuaris i en les solucions publicitàries híbrides i de qualitat per als
nostres anunciants.

ROSA ROMÀ
Presidenta de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals

A més, som davant d’una nova generació que
demanda i valora aquelles marques que tenen un compromís amb la societat i el medi
ambient, que es vol relacionar amb marques
socials implicades i compromeses. De manera que els mitjans de proximitat aporten
ancoratge i compromís amb el territori a les
marques.
Som davant, doncs, d’una comunicació cada
vegada més personalitzada, compromesa socialment, que aposta per l’omnicanalitat, que
va a remolc del que la tecnologia i el que el
digital ofereix per donar resposta als interessos i necessitats dels usuaris i usuàries.
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QUIN HA DE SER EL FUTUR DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ?
Els mitjans de comunicació tenen un paper importantíssim. I,
si parlem en termes de drets, diríem que fonamental, ja que
influeix directament en la informació i l’opinió de la societat.
En primer lloc, vull fer un reconeixement a la tasca dels professionals del periodisme i destacar que el seu rigor i la seva
objectivitat, ara i sempre, són clau per al bon desenvolupament de la tasca dels mitjans.

ANTONI CAÑETE
President de PIMEC

En el futur, i com més aviat millor, els mitjans de comunicació
-igual que la societat en general- hauran d’implementar un
llenguatge inclusiu per contribuir a l’impuls d’un món més
just i igualitari que reconegui la diversitat i la complexitat de
les diferents realitats personals, per trencar prejudicis i estereotips. En aquest sentit, la comunicació inclusiva haurà de
comptar amb una mirada oberta i respectuosa de 360º i utilitzar un llenguatge i unes imatges que potenciïn la inclusió, la
visibilització i la valoració de la diversitat, per evitar qüestions
que puguin resultar discriminatòries de qualsevol tipus.
D’altra banda, els mitjans de comunicació, i la resta d’empreses, s’han d’anar adaptant als requeriments dels nous temps.
Molts mitjans ja han patit canvis tecnològics que han comportat una transformació digital, en molts casos, accelerada
per la pandèmia. Consumim continguts multimèdia molt diferents dels que estàvem acostumats a consumir fa pocs anys.
Així doncs, crec que la digitalització i la innovació constant
s’han d’incorporar com a elements clau i estratègics.
Un altre element que cal tenir en compte és la sostenibilitat.
La cura del medi ambient té un rol fonamental en el nostre
futur i el del nostre entorn i, per això, és molt important que
també els mitjans de comunicació introdueixin en les seves
activitats petites mesures que ajudin a combatre els efectes
del canvi climàtic i la contaminació.
El món està canviant en molts aspectes i tots, incloent-hi els
mitjans de comunicació, hem de ser avantguarda del canvi.
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EL FUTUR DE LA COMUNICACIÓ.
CAP A ON ANEM?
El periodisme viu en permanent situació de crisi, un estat
que considero del tot necessari i saludable per poder revisar,
adaptar i replantejar pràcticament de zero el model. Fins ara,
el periodisme i la comunicació era observar amb mirada crítica i curiosa el que ens envolta, fer-nos preguntes constants,
cercar la resposta dels protagonistes i, amb tota aquesta informació, confeccionar un relat i poder-ho explicar al màxim
de gent possible.
Actualment, aquesta part final d’arribar al màxim de públic
(el clic, l’audiència) és el tot i, en molts casos, hem oblidat
la primera fase d’elaboració i investigació. Hi ha un duel de
processos i hem de cercar l’equilibri: hem de poder continuar
fent periodisme i, alhora, que les nostres empreses obtinguin
beneficis, precisament, per continuar fent periodisme.
Soc optimista i penso que aquest equilibri s’està trobant.
Després d’uns anys de desorganització -molta- i de no saber
adaptar-nos a les noves formes de consum dels nostres lectors (que ho volen tot de forma immediata), vam perdre l’essència de la nostra professió. Avui, després de molta reflexió,
penso que estem tornant al vell periodisme. Estem passant
d’unes redaccions plenes de gent que només feien notícies
per aconseguir clics, a tenir periodistes que novament trepitgen el carrer per cercar notícies.

ISABEL SERRANO
Coordinadora de Redacció
de ‘20minutos’ a Barcelona

Per fi, ens hem adonat que, si els mitjans de comunicació i
informació no oferim veracitat, proximitat i fidelitat als nostres lectors, aquests marxen a buscar la informació fora del
nostre espai.
La transformació i l’adaptació és inherent al periodisme i a
les empreses de comunicació. Hem d’anar al mateix pas que
la societat, canviant i evolucionant amb els lectors, però sense
oblidar mai l’essència d’aquesta professió per no desaparèixer.
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REPTES DE FUTUR
DE LA COMUNICACIÓ I
EL PERIODISME
Un dels principals objectius del Col·legi de Periodistes de
Catalunya és prendre el pols a la situació del nostre ofici, analitzar quins són els canvis que ens afecten com a col·lectiu, i
oferir les millors opcions i solucions per encarar el present i
el futur més immediat. D’aquí que fa pocs mesos vam encarregar un estudi per conèixer amb precisió el moment actual
del periodisme i la comunicació.

JOAN MARIA MORROS
Degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
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Els reptes que va fixar l’informe van ser analitzar el mercat
laboral de la comunicació a Catalunya; examinar la transformació i els criteris de contractació dels mitjans, i detectar les
oportunitats que ofereixen els nous nínxols de mercat per als
comunicadors i periodistes. Val a dir, com a conclusió, que el
sector continua experimentant molts canvis, i profunds. Ens
hem hagut d’adaptar a noves realitats, a noves maneres de fer,
en un entorn encara més complicat amb el canvi de model
propiciat per la digitalització, no només dels mitjans de comunicació, sinó del conjunt de la societat. I a tot plegat, s’han
afegit les conseqüències que ens ha generat viure una pandèmia que ha sacsejat encara més el panorama comunicatiu.
Aquesta nova anàlisi, però, torna a posar en relleu el paper
clau de la comunicació, la necessitat de professionals amb
competències comunicatives per fer front als nous reptes,
molts dels quals passen per l’emprenedoria en àmbits com la
comunicació corporativa, la verificació, la creació i gestió de
continguts digitals, l’aplicació de la intel·ligència artificial o la
locució de pòdcasts, entre d’altres. I continua assenyalant les
contradiccions d’aquest context, on les dificultats laborals i
la precarietat no es corresponen amb les noves oportunitats
que s’obren als periodistes i comunicadors. Tot i això, som
optimistes de cara al futur que ens espera, on cada vegada hi
ha més necessitat de comunicar i més necessitat d’accedir a
una informació veraç, fiable i rigorosa.
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EL REPTE D’ABRAÇAR
LA TECNOLOGIA
Vint-i-cinc anys de la revista de l’AMIC són
molts anys. I és un gran motiu de celebració.
Perquè, en 25 anys, el món de la comunicació
ha canviat de forma radical. Internet arrencava a principis dels anys 90 i vaig tenir la
sort de poder ser-hi i d’apostar-hi de forma
clara i decidida. Com era el periodisme fa 25
anys? Com era la publicitat?
No hauríem pogut imaginar mai que la tecnologia evolucionaria fins a permetre’ns poder
personalitzar les notícies i els anuncis segons
l’interès de cadascun dels lectors i fins i tot
segons el lloc, l’hora des d’on visualitza el
contingut, o segons allò que més li agrada i
allò que pensa.
Soc un apassionat dels mitjans de comunicació i, sobretot, dels mitjans de proximitat. En
un món cada cop més global, la proximitat té
un valor importantíssim. Soc de Sant Quirze
de Besora i, sigui on sigui, cada dia em connecto en línia a El9Nou per saber què passa a
la meva comarca.
I el periodisme de proximitat té al davant
unes oportunitats grandíssimes. El món de la
tecnologia i del Data ben combinats són els
aliats perfectes per poder impulsar el món
dels continguts informatius, però també el
negoci de les empreses que els impulsen.
Amb això, el món del màrqueting i la publicitat va uns quants passos endavant. I cal que el
periodisme pugi al tren de la personalització.
No n’hi ha prou de saber la xifra de persones
que consumeixen els nostres continguts informatius en el canal que sigui. Cal saber qui
són, on són, què miren… Si un mitjà només
està preocupat pel nombre de l’audiència,
comet un error.
Els mitjans de comunicació, grans, mitjans
i petits, heu de ser capaços de segmentar la
informació pels interessos de la gent i oferir
als anunciants audiències tan qualificades

JORDI URBEA
com sigui possible. Sempre dic el mateix: els
publicistes ja no volem disparar a un ramat.
Disparem a ovella per ovella. Les marques
ens ho demanen.

Vicepresident d’Ogilvy Spain
i CEO d’Ogilvy Barcelona

El present i el futur passa per la personalització. Jo vull rebre el “meu” producte
informatiu. I ho vull rebre en el format que
em sigui més còmode. No oblidem la veu.
No oblidem la realitat virtual i augmentada.
Avui, jo podria “acompanyar” en temps real
el periodista que cobreix un esdeveniment.
No oblidem el metavers, que ja ha entrat
amb molta força al món de la publicitat.
Calen periodistes i mitjans al metavers.
I en un context on predominen les fake news
i la desconfiança, cada cop és més important que cuideu les vostres marques com a
mitjans, que oferiu informació de màxima
qualitat i rigor, que ho poseu en valor i que
aconseguiu monetitzar-ho.
Necessitem mitjans independents i forts.
La salut de les democràcies és a les vostres
mans i el futur és vostre si abraceu la tecnologia sense por.
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UN PERIODISME CREÏBLE I
INCLUSIU
Seria negar l’evidència afirmar que el periodisme no ha canviat. Ho ha fet i molt. Calen correccions si no volem que es
perdi la seva essència i la seva raó de ser que no és altra que
fer d’altaveu del que passa a la societat i del que fan les institucions i els seus representants polítics.

MARTA CORCOY
Presidenta de l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya

És a dir, explicar testimonis, històries de vida, referents, experiències a la societat perquè en faci l’ús que cregui més
convenient. Aquesta és una de les raons de ser bàsiques del
periodisme i l’altra és explicar què fan els gestors polítics escollits per la ciutadania des de les nostres institucions, com
gestionen els diners públics. Per això és bàsic evitar l’excés del
periodisme de declaracions i donar credibilitat a les “guerres entre partits” que no ajuden en res. Els mitjans públics i
també els privats, si volen recuperar la credibilitat perduda,
han de fugir de la governalització. Les informacions s’han de
contrastar, les fonts han de ser diversificades, no han d’estar
contaminades ni dirigides des dels poders polítics i sobretot
han d’estar ben documentades.
Hi ha un fet que m’inquieta: vivim en una societat digitalitzada
i tecnificada, en la qual es tracten dades que poden ser de
molta utilitat, però què es fa amb aquestes dades? De moment
no veig que serveixin gaire per documentar articles i fer un
periodisme de qualitat. Tampoc hem d’oblidar el soroll de les
xarxes socials i les fake news.
I no voldria acabar aquest article sense referir-me a la “responsabilitat” que tenim el sector periodístic i comunicatiu
de fer informacions sempre amb la perspectiva de gènere
incorporada. Com es tradueix aquest principi a la pràctica?
Procurant sempre donar visibilitat a les accions de les dones
més enllà de la seva representació en funció del càrrec institucional que puguin ostentar. S’ha de fer un esforç en cercar
dones com a fonts informatives. El talent femení hi és i no pot
estar ni un dia més ocult. Pel que fa al llenguatge no abusar
del genèric masculí sense fer les frases llargues i feixugues.
Com a conclusió doncs: periodisme contrastat amb fonts diverses i igualitàries, desgovernalització dels mitjans públics,
menys periodisme de declaracions i contemplar sempre la
perspectiva de gènere.
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UN FUTUR
INCERT
Vivim en un món que canvia a una gran velocitat i de manera
imprevisible. Per tant, es fa difícil preveure quina serà l’evolució dels mitjans de comunicació. O més ben dit, del periodisme. Perquè em temo que, cada cop més, una cosa i l’altra
no seran el mateix. M’explico.
De la mateixa manera que el paper acabarà marxant de la
nostra vida, tal com ho demostra el tancament de la majoria
de quioscs de premsa, una de les possibilitats que s’intueix
a mitjà termini, i que ja veurem com evoluciona, és la desaparició dels mitjans de comunicació tal com els coneixem.
Sobretot, els relacionats amb la imatge. Al món de Netflix -o
de la multitud de plataformes existents- i amb els menors
de 45 anys, a qui avui ja ni els passa pel cap engegar l’aparell
de televisió per veure continguts provinents de la TDT, quin
serà el futur de les cadenes de TV convencionals? Quan cada
cop més ens informem mitjançant aplicacions com Twitter o
WhatsApp, què passarà amb els seus programes informatius?
I si seguim l’actualitat pel nostre compte, mirant aquí i allà i
en funció del que ens interessa en cada moment, per què necessitem un mitjà de comunicació si podem construir-nos-el
a gust?

IU FORN
Director de l’Agència
Catalana de Notícies

Abans, les tertúlies dels mitjans audiovisuals presentaven els
participants posant davant el nom del mitjà per al qual treballaven i a qui representaven. Ara, no. Ara, els periodistes i
analistes són la marca i les empreses, accessòries. Vaja, com si
fossin un futbolista que duu el nom escrit a la samarreta i on
el club al qual pertany cada cop és més secundari.
Per tant, sí, el periodisme seguirà existint, però es fa difícil
saber quin en serà el format i el canal. I, sobretot, si en un
món on cada cop és més complicat poder saber què és veritat
i què és manipulació, aconseguirem recuperar la greu crisi de
credibilitat que ara patim.
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CAP A ON
NO ANEM
Quin és el futur del periodisme? Cap a on anem? Els companys de l’AMIC ens fan aquesta pregunta i ens donen 1.800
caràcters per respondre-la. Diria que l’exigència de l’encàrrec
és digna de l’exigència —disculpeu la redundància, i també la
nota d’humor— dels reptes de futur que afronta el sector en
un moment ple d’incerteses. En un moment líquid, que diria
el filòsof Zygmunt Bauman.
Quan la normalitat és la volatilitat, la transformació constant,
la transitorietat... Quan —seguint amb Bauman— gairebé res
és sòlid, de vegades no és tan important saber cap a on anem,
sinó cap a on no anem. Cap a on no hem d’anar si volem que
el periodisme de proximitat —acoto la mirada— tingui futur.
Perquè ningú té una bola de vidre per endevinar el demà, però
sí que podem analitzar el present i detectar els punts forts
que fan que la proximitat sigui un valor en alça.

ARNAU NADEU
Director editorial de Línia Xarxa

En un moment en què l’empatx d’informació fast food és sovint indigerible i que les comunitats i els referents de pertinença trontollen, el periodisme local es revalora com una
font d’informació propera, creïble, que genera vincles i que
aporta valor. Sobretot, si es tracta d’un periodisme amb vocació de transversalitat.
Cap a on no hem d’anar, doncs? Ni cap al periodisme de trinxera ni cap al periodisme de clickbait. Tot el contrari: hem de
potenciar els enfocaments propis, els reportatges, les entrevistes i l’opinió de proximitat. Fer un periodisme més reposat que rabiós. Reforestar els deserts mediàtics dels nostres
territoris. Des dels barris. Amb la seva gent. I no pretendre
competir amb la premsa generalista amb les seves armes.
Perquè en la borratxera de les xifres d’audiència digital cada
cop tindrà més importància el target. I és precisament en el
target, en el fet de tenir lectors definits i no difusos, on nosaltres tenim les de guanyar.

114 / amic 25 anys

Més del 25 % de la població al nostre país es troba en risc d’exclusió
social. A la Fundació ”la Caixa” facilitem eines, metodologies
i recursos a milers d’entitats socials, com la Ludo Margarita Bedós,
que treballen per donar oportunitats a les persones que més
ho necessiten. Persones com el Munic, que ara podran tenir un
futur millor.
Descobreix-ne més coses a fundaciolacaixa.org
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