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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Lionel Barber (Financial Times): “Hi 
haurà moltes més disrupcions, en els 
mitjans de comunicació”
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

Lionel Barber, l’editor que ha portat les regnes del Financial 
Times en els últims 14 anys, deixa definitivament el càrrec, 
però en l’últim dia al front del diari econòmic britànic ha ana-
litzat què es trobarà la indústria de mitjans en el curt i mitjà 

termini, i alguns dels reptes que ha d’afrontar. En una entrevista 
amb l’editora d’opinió adjunta de l’FT, Miranda Green, Barber 
assenyala que la indústria dels mitjans patirà molts més canvis 
i que hi ha “moltes disrupcions per venir. Acabem de començar, 
al meu entendre “.

Barber ha indicat que el telèfon mòbil havia canviat la vida de 
tots, i també la dels mitjans de comunicació, però que si el te-
lèfon ha estat important, “esperem a veure què són capaços de 
fer els ordinadors més potents amb l’aprenentatge automàtic i 
la intel·ligència artificial”. Barber ha incidit que, en tot cas, “és 
una mica home versus màquines, i els periodistes hem de re-
cuperar el control”.

Segons el ja ex editor de Financial Times, però, hi ha tasques 
que no podran fer les màquines ni la intel·ligència artificial (IA) 
en el món del periodisme: “Els periodistes... la ment humana no 
pot ser replicada. Crec que el judici és enormement important 
en els mitjans actuals. Aquí està tot el que succeeix amb la 
desinformació i realment, a la fi, importa en què es pot con-
fiar. Al FT ens esforcem molt perquè segueixi sent el centre 
d’autoritat, un lloc on es puguin llegir notícies precises i fiables. 
I crec que això requereix judici: judici de selecció de contingut, 
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judici humà. La intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic 
poden ajudar-nos a classificar una mica i prioritzar, però crec 
que hi ha d’haver límits”.

No obstant això, sí que hi ha àrees en què l’automatització i la 
intel·ligència artificial ajudaran al periodisme, segons el parer 
de Barber. De fet, Financial Times ha treballat molt en l’ús de 
dades en el periodisme, el que ha permès cobrir la informació 
financera amb més detall i, en part, ha marcat la diferència del 
Financial Times respecte a altres mitjans.

“Ara sabem molt més sobre la nostra audiència”
“Crec que ha estat una influència molt positiva, perquè ara sa-
bem molt més sobre la nostra audiència que mai. Sabem el que 
estan llegint, el que els interessa, el que comparteixen. Ante-
riorment, en l’era dels diaris impresos, la forma en què es man-
tenia aquest contacte amb els lectors era pel que posava la pà-
gina de cartes al director o quan es rebia una trucada telefònica 
d’algú que estava enfadat o complagut. I òbviament, estem en 
una escala completament diferent. Això ha estat molt important 
per al FT, ja que ara hem augmentat la nostra audiència global 
a gairebé 1,1 milions de lectors que paguen.

Barber també s’ha referit al perill que aguaita als periodistes de 
entreteixir amb els polítics i altres forces socials o econòmiques 
una relació estreta que impedeixi ser objectiu: “Sempre he con-
siderat que has d’estar a prop, prou a prop com per veure el 
blanc dels ulls [de les fonts], però després cal desenganxar-se 
i escriure des d’una lleugera distància. Òbviament, com més 
íntima és la relació, més perillosa és. (...). “

“L’accés -indica Barber- sempre ha de ser per a un propòsit. 
(...) Vull dir, crec que de vegades em preocupa una mica si es-
tem massa a prop. Òbviament som un diari de negocis. Volem 
escriure sobre persones reals i quan dic persones reals, estic 
parlant que és bo tenir accés als membres de la junta i als CEO, 
persones que exerceixen el poder. Però també necessitem par-
lar amb altres persones involucrades, com els inversors, comp-
tables, etcètera. Així que hi ha d’haver múltiples fonts. És la 
forma de tractar el problema d’accés”.

Barber també va abordar la necessitat de oferir solucions des 
del periodisme, per temes com el Brexit. “Crec que en el futur 
hem d’oferir solucions. Necessitem explicar com potser el món 
ha canviat una mica després del Brexit, o després de l’elecció 
de Trump (...) però també proporcionar solucions als problemes 
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i no només mirar cap enrere. Crec que això és important per a 
un diari”. (Fotografia: Laboratorio de Periodismo)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’entrevista completa al FT a Lionel 
Barber (en format vídeo i en anglès). Ho podeu veure i escoltar 
tot CLICANT AQUÍ.
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La premsa estatal cau en difusió 
ordinària
Per Fernando Cano / El Español

El País va mantenir en 2019 el lideratge dels diaris impresos 
d’àmbit estatal, però no ha pogut evitar que un any més les 
seves xifres de difusió i de vendes es tornessin a desplomar. 
Les dades de l’OJD pendents d’auditar -i a les quals ha tingut 
accés El Español- indiquen que va tancar l’any amb una mitjana 
diària anual de 110.331 exemplars en difusió. Estem parlant de 

27.000 còpies menys que en l’acumulat de 2018, o el que és el 
mateix, un 19,8% de caiguda. És veritat que aconsegueix man-
tenir-se per sobre de la barrera psicològica dels 100.000 exem-
plars, però també és cert que es troba a la vora del precipici.

Al desembre de l’any passat, El País va tancar en els 106.000 
exemplars.  De la mateixa manera, si només considerem la di-
fusió ordinària -venda al número (quiosc) més subscripcions- i 
s’exclouen els exemplars distribuïts gratuïtament, la xifra arriba 
als 97.676 exemplars, un retrocés del 19% en un any. En venda 
al número, els exemplars que, efectivament, es venen dia a dia 
a quioscs i llibreries, va tancar 2019 amb una mitjana de 79.186 
còpies, una caiguda del 7,5%. 

La situació es complica per al diari de Prisa de cara a l’any 2020 
si considerem que, a finals de l’any passat, va deixar de difondre 
exemplars en paper a Argentina i Mèxic, els últims països llatinoa-
mericans en els quals tenia presència. Una situació que li restarà 
alguns milers d’exemplars de difusió en els propers mesos.

La resta dels grans diaris impresos tampoc ha tingut un bon 
2019.  La Vanguardia manté el segon lloc dels diaris impresos 
amb 88.255 exemplars, un 8,4% de caiguda anual. En difusió 
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ordinària, la xifra cau fins als 71.237, un 7,5% de caiguda, men-
tre que en venda al número es queda en 19.624, un retrocés 
del 11%.

El Mundo va tancar l’any amb una mitjana de difusió de 80.659, 
amb un retrocés anual del 9,9%. Si prenem com a referència la 
difusió ordinària, la xifra cau fins als 66.630 exemplars, un 9,3% 
de caiguda. En venda al número la capçalera d’Unidad Editorial 
no supera els 50.000 exemplars (49.756 còpies), després d’una 
caiguda anual del 11,3%.

En quart lloc segueix ABC, tot i que és el diari que menys perd de 
la seva competència i ja trepitja els talons al diari d’Unidad Edito-
rial. La capçalera de Vocento va arribar als 68.079 de difusió amb 
un retrocés anual de l’8,3%. No obstant això, en difusió ordinària 
-la que reflecteix el comportament comercial del diari- va arribar 
al desembre als 59.549, un 7,5% de caiguda, el que el deixa a 
només 6.000 còpies del seu competidor. En venda al número, 
ABC va arribar als 47.983 exemplars, un 8% de caiguda, que el 
deixa a menys de dos mil còpies de distància d’El Mundo. 

En el cas de La Razón, en l’acumulat anual va tancar amb 
51.537 de difusió (-20,8%), 35.583 de difusió ordinària (-16,2%) 

i 32.793 de venda al número (-17,1%). Finalment, El Periódi-
co va arribar a les 54.008 còpies (-11,2%) en difusió, a 35.355 
(-10,2%) en difusió ordinària i a 29.867 (-8,9%) en venda a 
quioscos. (Infografia: El Español)

La pujada del Salari Mínim 
Interprofessional priva d’ajudes als 
treballadors d’Europa Press
El Comitè d’Empresa d’Europa Press ha denunciat com 
l’agència ha incomplert la seva promesa de reactivar les aju-
des econòmiques als empleats per costejar els àpats diaris. És 
una prestació que Europa Press va pagar als seus treballadors 
fins a l’any 2012 i que en els últims temps havia promès re-
prendre. Segons denuncien els propis treballadors, va ser el 
mateix president de la companyia qui va assegurar que la reti-
rada d’aquest ajut seria una mesura temporal que es reactivaria 
quan acabés la situació de contracció general de l’agència. No 
obstant això, un cop passat aquest període, i tal com recalca el 
comitè d’empresa, Europa Press ha tornat a obtenir beneficis, i 
la concessió de l’ajuda segueix retirada.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Per aquest motiu, des del Comitè posen l’accent en que Europa 
Press no només no ha tingut pèrdues econòmiques, sinó que 
ha sumat més de 8,8 milions d’euros de benefici net acumu-
lat, sumant els resultats dels últims vuit exercicis. No obstant 
això, i malgrat la sol·licitud dels treballadors, en els últims dies, 
la direcció d’Europa Press ha tornat a descartar la reactivació 
d’aquesta ajuda al·legant que tenen pendent una revisió de les 
seves perspectives econòmiques després de l’aprovació de la 
pujada del Salari mínim Interprofessional aprovat pel Govern 
estatal i que repercutirà en la despesa per nòmines de la com-
panyia. (Font: Prnoticias)

El 60% dels espanyols encara utilitzen 
la televisió com a principal mitjà 
d’informació política
En el baròmetre postelectoral 
del CIS, publicat a mitjans de 
gener, destaca que la principal 
font d’informació que els espan-
yols van declarar haver utilitzat 
per mantenir-se a l’aguait dels 

temes relacionats amb les eleccions va ser la televisió. Així, un 
56,5% dels enquestats van afirmar que la televisió va ser en 
primer lloc el mitjà a què van acudir per informar-se, seguit a 
considerable distància (9,7%) per la premsa en format digital.

La premsa digital va superar a la impresa (6,5%) quan se’ls 
preguntava als enquestats a quin mitjà havien acudit en primer 
lloc a l’hora de buscar informació relacionada amb el procés 
electoral. A poca distància, se situaven les xarxes socials, amb 
un 6,1%, i la ràdio, amb un 5%. Cal destacar que el 13,6% de 
les persones que van respondre a l’enquesta del CIS van decla-
rar no haver-se informat o no estar interessats en la informació 
política.

Respecte a les preferències per mitjans dels enquestats i no-
més entre els que van declarar haver-se informat, pel que fa 
a la premsa, el mitjà que va ocupar el primer lloc com a font 
d’informació va ser El País, amb un 20,6% dels enquestats se-
guit de la Voz de Galícia (9,2%) i en tercer lloc El Mundo (8,6%). 
Pel que fa a les edicions digitals, El País repeteix en la prime-
ra posició com el diari més consultat per informar-se sobre les 
eleccions (30%), seguit per El Mundo (10,5%) i La Vanguardia 
(6,7%).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer
cada dia una banca 
socialment responsable

CaixaBank ajuda a millorar l’educació 
financera de més de 14.000 persones

A CaixaBank volem que la cultura financera arribi a tothom

I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre finances 
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa 
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva 
educació financera. I això és fer una banca socialment responsable.
 
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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Els resultats de l’enquesta mostren que el canal de televisió pre-
ferit dels espanyols per informar-se sobre les eleccions va ser 
TVE-1 (25%), seguit de La Sexta (20,9%) i d’Antena 3 (18,9%). 
TV3 (7,3%) va ser la primera dins de les autonòmiques, seguida 
d’ETB (1,7%) i de Canal Sud (1,6%).

Dins dels mitjans digitals, la principal font d’informació dels 
espanyols van ser les pàgines de mitjans de comunicació 
(31,6%), seguides de les xarxes socials (24,7%). Encara hi ha 
un percentatge majoritari d’enquestats que van declarar no ha-
ver acudit a les fonts d’informació digitals per rebre informació 
sobre les eleccions (55,2%).  (Font: Miguel Palacio/Digimedios 
– il·lustració: aa.com)

Els editors condemnen l’espionatge a 
periodistes del diari Última Hora

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), que representa més 
de noranta mitjans de comunicació diària espanyols, condemna 
la gravació sense consentiment per part de funcionaris públics 
de l’Ajuntament de Palma a diversos periodistes del diari Última 
Hora, publicació del Grup Serra.

L’enregistrament, succeït el 4 de març de 2016 i revelat recen-
tment després de la seva troballa en el domicili de l’aleshores 
cap de Blanqueig de la Policia Nacional, va tenir lloc a la seu del 
diari durant una trobada informal mantinguda entre la direcció 
del rotatiu i diversos periodistes al costat de la regidora de Se-
guretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma i el seu assessor 
de premsa. L’àudio, de més de dues hores de durada, va ser 
remès a agents del grup de Blanqueig de la Policia Nacional a 
càrrec de la investigació del cas de la “màfia policial”.

Des de l’Associació de Mitjans d’Informació reiteren el seu ferm com-
promís amb la llibertat d’informació i la protecció de l’acompliment 
de la tasca dels periodistes, i rebutgen fermament qualsevol forma 
de coacció cap a tots els professionals de la informació en l’exercici 
de la seva professió. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els periodistes andalusos declaren 
la guerra a Vox: “el considerarem un 
detractor de la llibertat d’informació”
La guerra que Vox ha executat contra els mitjans de comunica-
ció des del seu salt a la política autonòmica i estatal ha viscut 
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una nova batalla, en aquesta ocasió a Andalusia. Des del sin-
dicat de Periodistes d’Andalusia han fet públic un comunicat en 
què acusen el partit liderat per Santiago Abascal d’afanyar-se 
a “desprestigiar els mitjans de comunicació i als periodistes”. 
L’episodi que ha desencadenat aquest xoc ha estat una roda 
de premsa que Alejandro Hernández, portaveu de la formació 
d’ultradreta a Andalusia, en què ha carregat contra els profes-
sionals de Canal Sur. Des de les principals associacions de pe-
riodistes denuncien aquesta campanya que s’ha centrat en de-
nigrar i acovardir els periodistes de Canal Sud Televisió i Ràdio, 
desqualificant públicament la seva professionalitat i pretenent 
determinar què i com han d’informar.

Per aquest motiu, des del 
sindicat de Periodistes 
d’Andalusia han advertit 
a Vox que, mentre se-
gueixin considerant als 
periodistes com els seus 
enemics, ells consideren 

el partit d’Abascal “un detractor de la llibertat d’informació” i a 
la seva actitud, “una deriva antidemocràtica”. La FAPE també 
ha emès un comunicat en què se solidaritza amb els periodis-

tes atacats de Canal Sud assegurant que denigrar i acovardir 
periodistes “sobrepassa els límits de tota crítica legítima i cons-
titueix una intromissió inadmissible en la tasca d’aquests treba-
lladors d’informar amb veracitat i honestedat”. (Font: Prprensa 
– infografia: eldiario.es)

Feijóo destaca la informació de 
proximitat de la premsa gallega

Envoltat per una mica més d’un centenar de companys de pro-
fessió, amics i polítics com el president de la Xunta de Gali-
cia Alberto Núñez Feijóo, així rebre ahir Francisco Campos el 
premi Diego Bernal, atorgat per l’Associació de Periodistes de 
Galícia (APG), entitat que presideix Arturo Maneiro. En el seu 
discurs d’agraïment Campos, periodista i professor de la Uni-
versitat de Santiago, va fer un repàs per la transició de segle 
XX a la XXI en el món de la premsa i va reflexionar sobre la 
necessitat que presenta la professió de reforçar “la confiança 
social”, una “vitamina” precisa per “conformar una esfera pú-
blica plural i diversa”. Segons la seva opinió, qualsevol altre 
escenari deixa una societat “òrfena” enfront de la “contaminació 
de les fake news i les temptacions populistes”. No obstant això, 
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per poder recuperar aquest paper del periodisme en l’espectre 
democràtic, cal “el suport de les institucions”, que “dotin de re-
cursos” als professionals, va dir.

Per la seva banda, el president de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, va subratllar en la seva intervenció que la “gran virtut de la 
premsa gallega” es que segueix caracteritzant-se per “la proxi-
mitat”, on “el local adquireix dimensió global i el global es tracta 
amb les pautes del que és local”, va assegurar. “Contemplar 
Espanya, Europa o el món amb òptica gallega no és un perio-
disme miop”, de fet “Galícia i el món tindrien una llibertat més 
pobra si algun dia” aquestes òptiques deixessin de ser les que 
exerceix el periodisme autonòmic”. (Font: Europa Press)

Neix una ràdio online dirigida als 
catalans d’Amèrica

Aquest dimecres es va posar en marxa Ràdio Amèrica Barcelo-
na, una emissora online basada en la capital catalana però amb 
continguts generats en diverses ciutats americanes. RAB Ràdio 
s’adreça als més de 150.000 catalans que viuen a Amèrica, on 
es calcula que hi ha més de mig milió de fills, nets i besnets de 

catalans. La voluntat és “apropar aquests catalans de la diàs-
pora a la llengua, la cultura i l’actualitat del país”, explica Ger-
mà Capdevila, editor de la Revista Esguard i un dels impulsors 
de la iniciativa, juntament amb membres de diverses entitats 
catalanes d’Amèrica. “Ens dirigim als membres dels casals ca-
talans d’Amèrica, però sobretot als descendents de catalans 
que potser no mantenen el contacte però s’estimen la música 
catalana i el Barça”, afegeix Capdevila.

L’emissora emetrà les 24 hores a rab.cat; compta amb una apli-
cació pròpia per a dispositius mòbils; una skill d’Alexa, i accés 
a través de plataformes de ràdio online com Simple Radio o 
TuneIn. La nova ràdio té els estudis centrals al carrer Sant Pere 
Mitjà de Barcelona, i compta amb estudis a Montevideo, Bue-
nos Aires, Santiago de Xile, Quito i Ciutat de Mèxic.
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Per superar les dificultats de la diferència horària entre Bar-
celona i les diferents capitals americanes, RAB Ràdio oferirà 
una programació musical farcida de píndoles breus de temàtica 
cultural, social i esportiva, amb un èmfasi especial en la mú-
sica catalana i el Barça. A banda d’aquestes píndoles, emetrà 
alguns programes de format tradicional, alguns d’ells produïts 
a Barcelona, com Catalunya sardanista o Les converses de 
l’Esguard. També incorporarà programes produïts per diverses 
entitats catalanes d’Amèrica, com La hora catalana, que s’emet 
a Buenos Aires des de 1928. Ara com ara emet música en pe-
ríode de proves.(Font i fotografia: Comunicació 21)

Noves facilitats per accedir i treballar 
a la Ciutat de la Justícia

A partir d’ara, els perio-
distes que cobreixin in-
formació judicial podran 
accedir a les instal·lacions 
de l’organisme a través de 
l’arc reservat, accediran 
lliurement a la sala de premsa i se’ls garantirà la mobilitat en els 

espais de la Ciutat de la Justícia. Aquestes són algunes de les 
noves condicions que ha aconseguit el Col·legi de Periodistes 
de Catalunya per millorar la feina de tots els professionals de 
la informació. 

Els periodistes podran accedir a la Ciutat de la Justícia a través 
de l’arc reservat, de manera que podran entrar d’una manera 
més àgil i amb menys afluència de gent. Des del Col·legi de 
Periodistes es va demanar no haver de passar pels arcs de 
seguretat, però la petició ha estat rebutjada per l’obligació de 
complir amb els protocols establerts. En segon lloc, les targe-
tes acreditatives per a periodistes que cobreixen habitualment 
temes judicials es mantindran i s’hauran de demanar a l’oficina 
de Comunicació del Departament de Justícia. S’hauran de re-
novar cada dos anys i els mitjans podran disposar d’un màxim 
de quatre acreditacions. Pel que fa a les acreditacions tempo-
rals podran sol·licitar-se a la mateixa oficina o directament en el 
control de seguretat de la Ciutat de la Justícia. 

En tercer lloc, es garantirà l’accés lliure als periodistes amb 
acreditació permanent a la sala de premsa, sense que el per-
sonal de seguretat privada hagi d’intervenir. Aquests hauran 
d’activar-la mitjançant el pas de la columna de l’entrada. Alho-
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ra, es millorarà la xarxa wifi de l’espai, servei molt exigit pels 
professionals de la informació. 

Finalment, els mitjans no gràfics podran moure’s lliurement 
pels espais que té accés el públic i sense l’obligatorietat de 
comunicar-ho prèviament. D’aquesta manera, els periodistes 
podran entrar a les sales de vistes on s’estiguin desenvolupant 
judicis, excepte auto motivat en contra, com en els passadissos 
d’aquests judicis. Altrament, es podrà utilitzar l’àrea triangular 
del lateral dret del hall com a zona d’espera. (Font i foto: CPC)

La Ribagorça recupera la revista 
cultural Ripacurtia

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir la presentació de la re-
vista Ripacurtia, una publicació impulsada pel CERib-Centre 
d’Estudis Ribagorçans i que ara obre una segona etapa des-
prés de deu anys de silenci. L’acte va comptar amb la participa-
ció del director de l’IEI, Joanjo Ardanuy; Carles Barrull, secretari 
general del CERib; Ramon Sistac, director de l’àrea de llengua i 
literatura del CERib; i Jordi Suïls, codirector de la revista.

Ardanuy va destacar la importància de l’ús de la paraula com 
a “instrument d’unió i de ruptura de fronteres” i va assegurar 
que ressuscitar una publicació després de deu anys no és fàcil 
i diu molt de la capacitat, talent i ganes dels seus impulsors. El 
número 1 d’aquesta segona etapa de Ripacurtia, de periodicitat 
anual, suposa la recuperació de la capçalera més emblemàtica 
del Centre d’Estudis Ribagorçans, que donarà continuïtat als 
8 números anteriors, publicats entre el 2003 i el 2008, en una 
revista que assumeix la vocació també pirinenca. Aquest primer 
número dedica el dossier central a Fronteres: de la política al fet 
social, religiós i artístic. (Font: Segre)

Tura Soler guanya el VII Premi Josep 
M. Planes 

La periodista de El Punt Avui Tura Soler recollirà avui, diven-
dres, a Manresa, el VII Premi Josep Maria Planes pel treball 
d’investigació periodística sobre “El misteri de Susqueda”, un 
conjunt d’articles publicats durant el 2018 sobre el doble crim 
que encara continua sense resoldre. El jurat ha destacat el tre-
ball intens de la periodista per posar llum sobre un cas molt 
opac i fa notar que recull l’esperit periodístic d’en Planes. En 
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aquesta edició, també es fa una menció especial al periodista 
Albert Martín, pels treballs publicats al diari Ara l’octubre del 
2018 sobre la “Guerra econòmica arran de l-O”, fruit d’una in-
vestigació coral amb Alex Font, Natàlia Vila i Albert Cadanet. El 
jurat destaca el valor de la investigació periodístic per denun-
ciar les mesures econòmiques que van emprendre el govern 
espanyol, entitats bancàries i empreses del país després del 
referèndum.

El premi Josep Maria Planes és convocat, per primera vega-
da enguany, per l’Ajuntament de Manresa i la Demarcació Ca-
talunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb 
l’objectiu de reivindicar el periodisme d’investigació i la figura 
del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936). El ju-
rat ha estat format per  l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro; 
per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Cata-
lunya, Teresa Carreras; pel vicedegà de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació de la UVIC-UCC, Xavier Ginesta; pel periodista 
Jordi Finestres; pels guanyadors de l’edició del 2017, els pe-
riodistes Xavi Tedó i Laia Vicens; i per la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. El president de la 
Demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Enric Badia, n’ha estat el secretari. (Font: CPC)

La sostenibilitat de la premsa: 
reinventar-se o morir

El dilluns 10 de febrer es presentarà el llibre, El periodisme di-
gital amb valor. Claus per a la sostenibilitat de la premsa, de 
l’escriptor, periodista i professor de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) Enrique Canovaca de la Fuente.

L’autor es qüestiona quin model ha d’adoptar avui en dia la 
premsa en l’entorn digital per poder continuar complint la fun-
ció social informativa que ha tingut fins ara i mantenir alhora 
la seva sostenibilitat. Reflexiona sobre com els canvis so-
cials provocats per l’aparició de webs informatius i la difusió 
d’informació a través de les xarxes socials han canviat de forma 
radical la manera d’informar-se del públic, i com això ha afectat 
profundament el model de negoci dels mitjans de comunicació, 
especialment de la premsa, que haurà de fer canvis inevitables 
per reinventar-se si vol sobreviure.

A través de l’estudi de sis mitjans catalans representatius —
La Vanguardia, El Periódico, Vilaweb, Ara, Crític i Reusdigital.
cat—, Canovaca analitza com està canviant la relació de la 
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premsa amb l’audiència, com s’haurien d’organitzar les redac-
cions, quins són els riscos que planteja la distribució dels con-
tinguts a les xarxes o com estan canviant les vies d’ingressos 
dels mitjans, entre altres assumptes. En definitiva, quines han 
de ser les bases per a la regeneració periodística que necessita 
el sector i quina és la proposta de valor dels mitjans per al futur 
en l’entorn digital.

Enrique Canovaca de la Fuente és 
periodista i doctor en Comunicació 
per la URV, on exerceix com a pro-
fessor associat de Periodisme a In-
ternet, i de Periodisme i Crítica Cultu-
ral. També és soci i impulsor del diari 
Reusdigital.

La presentació tindrà lloc, a les 19 h, 
a la sala d’actes de la seu de Barce-
lona del Col·legi de Periodistes i hi 
intervindran l’autor i els reconeguts professionals de la comuni-
cació Santiago Ramentol i Ismael Nafría.

Santiago Ramentol és doctor en Ciències de la Comunicació 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professor ho-
norari d’aquesta universitat. Ha dirigit diversos mitjans de co-
municació, com el diari Avui, el setmanari de la revista Mundo o 
els informatius de TVE a Catalunya.

Ismael Nafría és director de la revista National Geographic 
España. És periodista, escriptor, consultor, professor i confe-
renciant especialitzat en mitjans digitals. És autor del llibre La 
reinvención de The New York Times (2017) i editor del butlletí 
sobre mitjans digitals Tendenci@s.

Aquesta obra compta amb el suport de la Xarxa Vives 
d’Universitats, a través del programa d’ajuts per a la coedició 
de llibres científics en català.
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Només el 2% dels nens sap 
diferenciar les notícies veritables de 
les fake news
Per Social Media Marketing

 
Les fake news estan més que generalitzades al llarg i ample 
d’internet. El seu punt àlgid sol arribar a l’hora de celebrar elec-
cions en els diferents països i en èpoques just anteriors, sobre-
tot durant les campanyes electorals: Regne Unit, Espanya, Es-
tats Units. Cap país es lliura de la desinformació amb l’excusa 
de fer caure a l’adversari polític. El famós “tot s’hi val”.

Cada vegada són més els que posen en el focus que aquestes 
notícies falses ennegreixen els processos democràtics. El pro-
blema ve quan les fake news no són preses com a tal i ajuden a 
enganyar a una ciutadania descontenta amb l’actualitat política 
i la situació que està vivint el món en general.

El projecte batejat com Cross Check, de First Draft, assenyala 
que, al Regne Unit, els conservadors van adoptar pràctiques 
controvertides de forma repetida. Tal com assenyala The Next 
Web, un exemple visual d’aquest fet va ser quan l’oficina de 
premsa dels conservadors es va fer passar per verificadors de 
notícies i editar imatges de la BBC per fer veure que periodistes 
de renom estaven d’acord amb la seva opinió sobre el Brexit.

Les xarxes socials són testimonis i còmplices d’aquestes accions. 
De fet, ja estan intentant posar fre a un monstre que és i sembla difícil 
de controlar. El maig passat es va conèixer la decisió d’Instagram 
d’utilitzar els sistemes de verificació de Facebook per frenar la 
desinformació per lluitar contra el contingut fals i inadequat. Va ser 
llavors quan es va començar a testar als EUA la verificació third 
party (Third-Party Fact-Checkers), un programa en el qual partners 
s’avaluen de forma independent la informació falsa, tal com ho porta 
a terme Facebook. Això ja està sent exportat a nivell mundial.
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https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/instagram-expande-a-nivel-mundial-su-programa-de-verificacion-para-combatir-la-informacion-falsa


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

D’altra banda, a finals d’octubre de l’any passat, el CEO de 
Twitter també confirmava que prohibiria la publicitat política en 
la seva plataforma amb l’objectiu de protegir les persones de 
ser manipulades. I és que, cal tenir en compte que un alt per-
centatge d’usuaris accedeixen a informació a través de xarxes 
socials i d’aquí la importància de salvaguardar la seva veracitat 
a través de reformes urgents.

Aquesta situació ha estat batejada com a crisi d’informació en 
què les notícies falses i la desinformació campen soltes al llarg 
de la xarxa de xarxes ficant al cap a l’electorat realitats que 
en veritat no ho són. Una de les solucions seria ensenyar als 
votants, sobretot als més joves, a conèixer i saber diferenciar 
una veritat de les fake news. I és que els joves “no tenen ni 
idea” d’on prové la informació online que consumeixen. De fet, 
l’anomenada Commission on Fake News and the Teaching of 
Critical Literacy Skills, del Regne Unit, va assenyalar que no-
més el 2% dels nens britànics compten amb la destresa 
suficient per tenir un raonament crític que els ajudi a identificar 
una notícia creïble d’una que no ho és.

Aquest informe també va descobrir que gairebé dos terços dels 
mestres creuen que les notícies falses estan perjudicant el be-

nestar dels nens a l’augmentar els nivells d’ansietat, danyar la 
seva autoestima i distorsionar la seva visió de món. La prolife-
ració en línia de notícies falses també està fent que els nens 
confiïn menys en les notícies. Gairebé la meitat dels nens més 
grans reben les seves notícies de llocs web i xarxes socials, 
però només una quarta part d’aquests nens realment confien 
en les fonts de notícies en línia.

L’informe també va trobar que la meitat dels mestres senten 
que el seu pla d’estudis no equipa als nens amb les habilitats 
d’alfabetització que necessiten per identificar notícies falses, 
i un terç sent que les habilitats crítiques d’alfabetització que 
s’ensenyen a les escoles no són transferibles al món real.

NOTA.- El Butlletí us remet, també, al portal espanyol de 
First Draft, en el qual es porta a terme el primer projecte de 
col·laboració de verificació a Espanya. CLIQUEU AQUÍ. (Foto: 
Inspira tics)
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La Generalitat porta el decret llei 
digital espanyol al Constitucional

El Govern va acordar dimarts plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra 
el Reial decret llei de mesures urgents per raons de seguretat 
pública en matèria d’administració digital, contractació del sec-
tor públic i telecomunicacions, aprovat pel Govern espanyol en 
funcions a l’octubre i ratificat un mes després per la Diputació 
Permanent del Congrés. El Consell Executiu ha decidit endegar 
la via judicial un cop analitzat l’informe del Consell de Garanties 
Estatutàries, el qual conclou que diferents preceptes de la nova 
normativa són contraris a la Constitució Espanyola i vulnera les 
competències pròpies de la Generalitat.

El Reial decret llei modifica diferents normatives relacionades 
amb la identificació electrònica de ciutadans davant les admi-
nistracions públiques, la signatura electrònica, la ubicació terri-
torial de les dades personals, la prestació dels serveis de trac-
tament i la cessió de les dades, la gestió directa i intervenció 
administrativa de xarxes i serveis de comunicacions electròni-
ques, el procediment sancionador en matèria de telecomunica-

cions, i la coordinació de la resposta tècnica als incidents de 
seguretat informàtica.

L’informe del Consell de Garanties Estatutàries assenyala que 
aquests articles són contraris a la CE, excedeixen les compe-
tències del Govern espanyol, vulneren les competències de la 
Generalitat i són contraris al reglament de la Unió Europea relatiu 
a la protecció de les persones físiques, quant al tractament de 
dades personals. A més, el document qüestiona l’extraordinària 
i urgent necessitat per a la seva aprovació mitjançant un Reial 
decret llei. El passat 24 de gener, la Sindicatura de Greuges de 
Catalunya va presentar al Parlament una resolució sobre el de-
cret llei digital que constatava la vulneració dels drets i les lli-
bertats fonamentals. Segons el Síndic, la llibertat d’expressió i 
comunicació, la prohibició de la censura prèvia i la necessitat 
d’autorització judicial per intervenir les comunicacions es podrien 
veure afectades per la nova normativa. (Font: Comunicació 21)
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Previsió d’ús de mitjans de 
comunicació globals per al 
consumidor 2019-23

La desacceleració dels mitjans 
mòbils i l’aversió demogràfica més 
jove als mitjans tradicionals provo-
quen que el creixement de l’ús dels 
mitjans de comunicació dels con-
sums es desacceleri bruscament. 
Durant els propers cinc anys, l’ús 
i l’exposició global de mitjans de 
comunicació creixeran dramàtica-
ment més lentament que els cinc 
anys anteriors. Durant el 2019, 
vam tenir el ritme de creixement 
més lent d’una dècada. Tot i que 
s’espera que el temps del consumidor amb els mitjans creixi a 
un ritme més ràpid aquest any, les investigacions i anàlisis de 
GlobalWeb prediuen una desacceleració constant del creixe-
ment del consum de mitjans a partir del 2023. el conjunt de la 
indústria mediàtica.

Es preveu que l’ús i l’exposició de mitjans de comunicació del 
consum mundial serà un 2,1% accelerat el 2020, impulsat per 
un major compromís amb vídeo OTT, vídeo mòbil, àudio mòbil 
i jocs mòbils, tots ells situats entre els canals de comunicació 
més utilitzats i de més ràpid creixement.

No obstant això, en els propers tres anys es produirà una des-
acceleració progressiva del creixement del temps total dedicat 
als mitjans de comunicació. Els analistes de PQ Media prediuen 
que l’ús global dels mitjans de comunicació de consum aug-
mentarà només un 1,4% en base anual al període 2019-23, en-
front del 2,4% en el període 2014-18.

A mesura que el panorama mediàtic cada dia canvia més ràpida-
ment, és imprescindible que executius, consultors i professionals 
de mitjans estiguin al dia de la informació més actual del mer-
cat disponible. La previsió global d’ús i exposició de mitjans de 
consum de PQ Media és una font de dades, anàlisis i dades ex-
clusives per prendre decisions empresarials més fonamentades 
i estratègiques. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
GlobalWebIndex). NOTA: El Butlletí us ofereix la Previsió d’ús 
de mitjans de comunicació globals per al consumidor 2019-23. 
Només cal CLICAR AQUÍ  
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Ús global de mitjans de consum 2019-23

  
L’ús global de mitjans de consum i l’exposició, incloent tots els 
mitjans digitals i tradicionals combinats, van créixer a una des-
acceleració de 1,3% a 51,6 hores per setmana (HPW) el 2019, 
el creixement més lent en una dècada, segons un nou estudi 
publicat per PQ Media. Tot i que s’espera que el temps passat 
amb els consumidors mitjans per créixer a un ritme més ràpid 
aquest any, forts vents en contra auguren una desacceleració 
en el creixement constant del consum de mitjans fins a l’any 
2023, segons el PQ Media Ús Global Media Consumer & Expo-
sició Previsió 2019-23.

Impulsat per un fort creixement en els canals de mitjans mòbils, l’ús 
de mitjans digitals a nivell mundial va augmentar un 7,9% a un 13,8 
HPW el 2019, el que representa gairebé el 27% de tots els mitjans 
de comunicació a tot el món l’ús de consumidor, fins a 10 punts de 
participació en només sis anys. Entre els mitjans de comunicació 
digitals d’alt octanatge que alimenten el creixement d’aquest any 
són d’àudio i vídeo mòbils - els dos de més ràpid creixement canals 
digitals - cadascuna de les quals van créixer en més de l’20% en 
2019. Els jocs mòbils i extensions mòbils de mitjans de comunicació 
impresos, com diaris, revistes i llibres, també es van incrementar a 
taxes de dos dígits de l’any passat, d’acord amb PQ Media.

Es preveu que l’ús i l’exposició de mitjans de comunicació del 
consum mundial a un 2,1% accelerat el 2020, impulsat per un 
major compromís dels consumidors amb vídeo OTT, vídeo mò-
bil, àudio mòbil i jocs mòbils, tots ells situats entre els canals de 
comunicació més utilitzats i de més ràpid creixement, així com 
l’augment cíclic del consum a causa de les principals eleccions 
quadriennals dels Estats Units i esdeveniments esportius mun-
dials, incloses la Copa Mundial i els Jocs Olímpics d’estiu.

No obstant això, durant els propers tres anys es produirà una 
desacceleració progressiva del creixement del temps total de-

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

dicat als mitjans de comunicació. Els analistes de PQ Media 
prediuen que l’ús global de mitjans de comunicació de consum 
augmentarà només un 1,4% anual en el període 2019-23, en-
front del 2,4% en el període 2014-18. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: PQ Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Global Consu-
mer Media Usage & Exposure Forecast 2019-23, de PQ Media. 
Només cal CLICAR AQUÍ  

Efe s’adjudica el servei de “robots 
periodistes” de RTVE

RTVE ha adjudicat a l’Agència Efe el concurs públic endegat per 
provar un sistema basat en tecnologies d’intel·ligència artificial 
que elabori notícies per al web sense cap intervenció de perso-
nal. A la licitació s’havien presentat dues ofertes, però només la 
d’Efe complia els requisits. El contracte s’ha adjudicat per 27.456 
euros sense IVA (el pressupost base era de 31.200 euros).

La “prova de concepte” per a l’elaboració i publicació de notícies 
de manera automàtica consta de dues fases. En la primera, de 

dos mesos de durada, Efe haurà de realitzar la configuració, 
personalització i entrenament del sistema. Un cop finalitzada, si 
RTVE hi dona el vistiplau, s’iniciarà una segona fase en què es 
posarà a prova el servei d’elaboració de notícies durant un any. 
Aquest es realitzaria a partir de dades subministrades per la 
Reial Federació Espanyola de Futbol de cadascun dels partits 
de la Lliga de Segona Divisió B.

RTVE argumenta que, com a part de les actuacions en inno-
vació, està estudiant l’aplicació de la intel·ligència artificial en 
les diferents fases de la generació d’informació, des de les pri-
meres en la detecció d’alertes informatives, fins a les darreres 
en la seva presentació als usuaris. L’ens públic considera que 
d’aquesta manera es milloraria la productivitat i l’experiència 
dels consumidors. (Font: EFE)

Bieito Rubido confirma que el mur de 
pagament d’ABC arribarà abans de 
l’estiu
Bieito Rubido ha ofert nous detalls sobre el mur de pagament 
que ABC implantarà al llarg de la primera meitat d’aquest any. 
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Durant la seva compareixença en l’esmorzar informatiu de 
Nova Economia Fòrum, el gallec ha explicat que la idea és “in-
corporar-lo de mica en mica entre abril i juny” , remarcant que 
la major part del contingut restringit seran exclusives i temes 
d’opinió. Pel que fa al preu que tindrà aquest nou model, el 
director de la publicació no ho ha volgut aventurar a causa que 
encara no estan tots els detalls tancats, però ha revelat que 
seran tarifes semblants a les de la resta dels seus competidors.

Més enllà de la implantació de mur de pagament, Rubido ha sor-
près el assegurar que “ABC ha de fixar-se més en Netflix que als 
diaris tradicionals” . En aquest sentit, el directiu ha comentat que 
el futur de la premsa podria estar lligat a diversificar activitats 
de manera que no cal descartar que sota les sigles d’algun diari 
acabin demandant-se sèries, pel·lícules o informatius.

Al llarg de la seva intervenció, Bieito també s’ha referit a Goo-
gle, al qual ha assenyalat com “el major monopoli del món que, 
a més, se salta les hisendes locals”. “Ens ha proporcionat au-
diències massives però amb un preu: tenir lligades de mans. 
Google es beneficia dels nostres continguts sense pagar per 
això però aquest és un debat que hauria de tancar-se en els 
tribunals”, va asseverar. (Font: Prprensa)
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Les previsions en inversió publicitària 
conviden a l’optimisme amb un 
augment del 0,8% anual

La inversió pu-
blicitària experi-
mentarà un lleu 
creixement del 
0,8% el 2020. 
Així ho han as-
senyalat els 
panelistes de 
Zenith Vigía, 
directius de mi-
tjans i grups de 
mitjans de co-
municació, tant 

tradicionals, com nadius digitals. A més, per a l’any 2020 es 
preveu un canvi en aquest sector, ja que els anunciants aug-
mentaran la seva inversió publicitària global un 4,3%, segons 
les previsions Advertising Expenditure Forecasts de Zenith.

No obstant això, l’any passat no va ser bo per a la inversió 
publicitària. Tot i que encara no s’han tancat les dades de les 
fonts, es creu que la inversió no va créixer, o que fins i tot es 
va reduir lleugerament. Hi ha diverses causes que poden expli-
car el cessament en la inversió publicitària. 2019 va ser un any 
marcat per la incertesa política i econòmica a escala nacional i 
internacional. Conèixer la data exacta del Brexit, tot i les condi-
cions en què es durà a terme, i la reducció del conflicte econò-
mic entre els Estats Units i la Xina, afavoreix que la situació es 
reverteixi i sumi a l’alça.

La digitalització ha transformat totalment el mercat publicitari, 
ja que les inversions majoritàries van destinades a la tecnolo-
gia. La publicitat massiva deixa pas a una publicitat dirigida a 
persones o petits grups concrets, amb l’objectiu de trobar una 
resposta immediata. Conseqüència d’això és que només una 
petita part de la inversió que es retira dels mitjans tradicionals 
arriba a les seves versions digitals  

Ara, amb unes condicions polítiques i econòmiques més favo-
rables, s’espera que els anunciants “moguin fitxa” i anticipin les 
seves decisions d’inversió, que en anys recents han endarrerit 
davant la falta de certeses al mercat. Aquesta situació podria 
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provocar que la publicitat en el PIB es reduirà enguany. Així 
doncs, i com és habitual en els darrers anys, el creixement més 
gran de la inversió es produirà en els mitjans digitals, de ma-
nera que superaran a les televisions generalistes i als mitjans 
impresos, que seran els grans damnificats. En resum, el major 
creixement de la inversió es produirà en mitjans digitals (Inter-
net i Mòbils: un 8,5%).

També s’esperen creixements importants per a la publicitat ex-
terior digital (PED: + 5,8%); els canals de pagament de televisió 
(+ 3,6%); cinema (+ 3,2%); exterior (+ 2,4%) i ràdio (+ 2,0%). 
En canvi, s’espera una reducció de la inversió en els mitjans im-
presos i la televisió generalista. Les dades previstos són les se-
güents: televisió generalista (-3,9%); diaris (-6,9%); suplements 
(-8,2%) i revistes (-8,4%). D’altra banda, hi ha seriosos dubtes 
sobre el comportament en el sector de l’automòbil i del de ban-
ca i finances. A més, s’espera amb expectació el comportament 
de la nova administració, després de la, que sembla que es 
veurà obligada a realitzar una forta política de comunicació.

Segons Zenith, l’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econò-
mica) millora més de 12 punts i se situa ara en -40,9. D’altra 
banda, l’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) mi-

llora també, en aquest cas més de 14 punts, fins a col·locar-se 
en -52,3. En ambdós casos els valors són molt baixos, però 
després de dos onades de contínua millora, aquestes dades 
podrien indicar un canvi de tendència .

Previsions per mitjans
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Les previsions d’inversió per mitjans es poden observar en la 
taula adjunta. Es comparen amb les previsions elaborades al 
novembre per a aquest any 2020. En la quarta columna es re-
presenta el sentit de la variació. Un signe + indica que la pre-
visió és ara millor que fa dos mesos; un signe - que la previsió 
ara és pitjor; major nombre de signes s’ha d’interpretar com una 
major amplitud de la variació:

Altres dades: La inversió en publicitat en àudio en línia creix 
respecte a mesos anteriors, a hores d’ara podria representar 
un 3,9% de la inversió digital. La publicitat gestionada de forma 
programàtica representa un 28,5% de la inversió en publicitat 
digital, segons els panelistes de Vigía; més de la meitat de la 
publicitat gestionada d’aquesta manera (un 50,9%) es dirigeix 
a dispositius mòbils. 

El frau en publicitat digital.- El frau en publicitat és un problema 
que preocupa seriosament a la indústria, ja que, segons estudis 
realitzats a nivell mundial, el frau pot suposar una xifra propera als 
200.000 milions de dòlars. No obstant això, no es coneixen les da-
des referides a Espanya. Les eines per combatre el frau més cone-
gudes i utilitzades són les dels propis ad servers i les de ComScore. 
Els segueix a distància Moat i IAS. (Font i infografia: Zentih Media)

Enquesta Sigma Dos: Repunta el 
pessimisme entre els anunciants

El 30,5% dels anunciants espanyols vaticina que la inversió pu-
blicitària caurà aquest any. Una dada per tenir molt en compte. 
Però, encara que l’opinió majoritària oscil·la entre els desitjos 
d’estabilitat i la incertesa, el percentatge contrasta poderosa-
ment amb l’escàs 9,3% de pronòstics negatius registrats a l’inici 
de 2019. La cautela és la tònica general en l’Estudi Expectatives 
2020 del Mercat de la Publicitat a Espanya, basat en l’enquesta 
realitzada, en exclusiva, per Sigma Dos per a IPMARK. 

La proporció de directors de màrqueting que pensa que els 
pressupostos destinats a la comunicació de marca creixeran 
aquest any puja al 28,8%, xifra lleugerament superior a la que 
manifesten els mitjans (27,3%), però clarament inferior a la que 
aventuren les agències (publicitat, mitjans, i de mitjans no con-
vencionals-MNC) i empreses d’esdeveniments, que esperen un 
creixement de l’44,4%. A més, el nombre d’anunciants consul-
tats que estimen que el comportament de la inversió publici-
tària al llarg del 2020 serà positiva davant de forma molt notable 
respecte al registre de l’any passat, quan el percentatge era 
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de l’53,9%. S’aguditza, així, la corba descendent iniciada els 
últims exercicis: 76,8% el 2016; 72,8% el 2017; 64,5% el 2018, 
i 53,9% el 2019.

A l’hora de valorar quins suports aconseguiran la major porció 
del pastís publicitari, gairebé el 80% (79,6%) cita a internet, a 
gran distància dels Mitjans no convencionals (40,7%). Per con-
tra, el dit dels anunciants assenyala a Diaris i Revistes com els 
suports que sortiran més mal parats, amb caigudes superiors al 
52% en els seus ingressos per publicitat. Així mateix, el 50,8% 
dels enquestats espera pujades en les tarifes publicitàries dels 
suports digitals. Pel que fa a la resta de mitjans, exceptuant les 
Revistes i els Diaris, no s’esperen canvis rellevants.

Al respondre sobre el pressupost publicitari que manejaran al 
llarg de 2020, el 49,2% dels anunciants preveu que no hi haurà 
variacions importants respecte a 2019. Una mica més d’un terç 
dels consultats (33,9%) afirma que l’incrementarà. (Font i info-
grafies: IPMARK)
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AIMC treu el Marc General dels 
Mitjans a Espanya 2020

L’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comuni-
cació) acaba de publicar la nova edició del Marc General dels 
Mitjans a Espanya. L’estudi mostra una visió general de les au-
diències dels diferents mitjans espanyols, d’acord amb les da-
des de l’Estudi General de Mitjans (EGM), i la seva evolució en 
els darrers anys. A més, el marc es completa amb altres fonts 
d’informació, com ara: 

• Xifres referides a la població objecte d’estudi de l’EGM, tretes 
de l’Univers de l’Estudi General de Mitjans, que tots els anys 
elabora i actualitza AIMC. 
• Informació sobre l’equipament de les llars, presa de l’EGM. 
• Dades relatives a estils de vida dels individus, també obtinguts 
de l’EGM. 
 
Mitjançant el Marc General dels Mitjans a Espanya, tots els pro-
fessionals relacionats amb el sector de la comunicació, des de 
periodistes fins a anunciants, agències, o centres educatius, te-
nen al seu abast una completa radiografia de la situació actual 
dels mitjans a l’Estat espanyol i el consum dels mateixos per 
part dels ciutadans, tant premsa com revistes, ràdio, televisió, 
publicitat exterior, cinema, així com els suports en línia, incloent 
premsa i revistes en línia, blocs, o televisió en streaming, entre 
d’altres.

Aquesta eina de mesurament de AIMC, com el seu propi nom 
indica, concep als mitjans com una “marca” que connecta amb 
els seus públics a través tant de l’entorn paper com digital, 
oferint una única dada d’audiència global i transversal, on es 
té en compte (i per tant s’elimina) la duplicitat de lectors que es 
dóna per dos sistemes de distribució. 
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Gràcies a aquest nou sistema de mesurament, els usuaris que 
consultin el Marc General dels Mitjans a Espanya poden, per 
primera vegada, obtenir informació sobre la fusió de dades de 
l’EGM (per la part paper) i de Comscore (per la part digital). 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: AIMC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el Marc Gene-
ral de Mitjans a Espanya 2020, de forma gratuïta. CLICAR AQUÍ

El 5G, la publicitat en àudio o els e-Sports: 
les tendències que transformaran el 
panorama mediàtic a 2020 

Segons l’estudi global “Media Trends & Predictions 2020”, de 
Kantar, la tecnologia continuarà liderant la transformació del 
panorama mediàtic el 2020, creant noves oportunitats i rep-
tes per als professionals de la comunicació i el màrqueting. 
Aquests hauran de desenvolupar habilitats i mètriques capaços 
d’atreure els consumidors en un context de saturació. A causa 
de el creixement en la inversió publicitària i les plataformes digi-

tals, les innovacions tecnològiques impulsaran una nova etapa 
del customer engagement.

L’estudi  Media Trends and Predictions 2020  de Kantar pre-
senta 12 prediccions englobades en tres grans àmbits: 1. Les 
tendències tecnològiques que transformaran el panorama me-
diàtic. 2. Espais que les marques poden ocupar de manera creï-
ble. 3. El context i els catalitzadors del canvi. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: 
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’accés a l’estudi El 5G, la publicitat 
en àudio o els e-Sports: les tendències que transformaran el 
panorama mediàtic a 2020. CLIQUEU AQUÍ

The Social Media Family analitza 
el perfil de l’usuari de Facebook, 
Instagram i Twitter

  

The Social Media Family presenta per primera vegada en una 
trobada informativa les conclusions de l’Informe sobre ús de 
Xarxes Socials a Espanya, un document de treball que ve ac-
tualitzant des 2014, i que analitza el perfil de l’usuari de Face-
book, Instagram i Twitter radicat a les 50 ciutats més poblades 
d’Espanya. L’informe, a més, ofereix una evolució lineal sobre 
el nombre d’usuaris locals en cadascuna de les plataformes 
esmentades, així com un context sociodemogràfic de gustos i 
tendències dels mateixos.

L’edició de 2019 de l’Informe sobre ús de xarxes socials a Es-
panya ens ha deixat diversos titulars: d’una banda, es consoli-
da l’hegemonia d’esportistes i clubs (especialment relacionats 
amb el futbol) en les tres plataformes analitzades, si bé cada 
vegada guanyen més terreny influencers “purs” (Jorge Crema-
des i el seu creixement del 350% interanual és bona mostra 
d’això). Així mateix, s’han trobat davant d’un fenomen que es 
repeteix tant a Instagram com a Twitter, i no és altre que l’haver 
tocat sostre a les ciutats més poblades, d’acord amb les dades 
(4% d’usuaris actius menys a la xarxa de microblogging, per un 
creixement de tot just el 0,9% entre la plataforma d’imatges). 
Estarem davant d’una saturació dels usuaris urbanites de les 
plataformes convencionals? Com interpretar que la població 
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major de 65 anys al Facebook segueix avançant any rere any?. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe sobre ús de 
Xarxes Socials a Espanya de The Social Media Family. CLICAR 
AQUÍ  

Autocontrol adverteix una influencer 
per no etiquetar correctament 
contingut publicitari
Després de la reclama-
ció presentada per un 
particular, el jurat de la 
Publicitat d’Autocontrol, 
l’organisme indepen-
dent encarregat de 
vetllar perquè els anun-
ciants compleixin els 
codis de conducta publicitaris, ha emès un dictamen en què, 
per primera vegada a Espanya, s’adverteix a una instagramer a 
causa de que en una de les seves publicacions no informa de 

manera adequada als seus seguidors que estan davant d’una 
comunicació comercial.

Des IAB Spain ens convidem a descarregar el Llibre Blanc 
de Influencers, elaborat per la Comissió de Influencers de 
l’Associació, perquè coneguem els aspectes legals relacionats 
amb aquest sector i en particular, aquells relacionats amb les 
promocions realitzades per influencers, sense importar el mitjà 
o canal utilitzat. Es pot descarregar AQUÍ  (Infografia: IAB Sa-
pin)

Castella-La Manxa deixarà de comprar 
publicitat directament als mitjans

La Junta de Castella-La Manxa era dels pocs executius autonò-
mics que comprava els espais publicitaris per a les seves cam-
panyes institucionals directament als mitjans. No contractava, 
per tant, a les agències de mitjans perquè realitzessin aques-
ta tasca d’intermediació. Quan Castella-La Manxa va iniciar 
aquest operativa -en 2016- les associacions de les agències 
de mitjans van posar el crit al cel. La FEDE-que representa les 
companyies estatals del sector- sempre ha mantingut que la 
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compra directa als mitjans causa un “enorme i irreparable per-
judici a les agències de mitjans”.

En la seva última denúncia pública -l’any passat- aquesta enti-
tat va acusar les administracions que compren la publicitat als 
suports sense intermediaris de “discriminar sense cap raó a 
un part essencial del sector de la publicitat, només permetent 
que siguin els mitjans prèviament seleccionats qui monopolitzin 
aquests nous contractes i acords marc, actuant les administra-
cions de forma contrària al que disposa la Constitució Espanyo-
la i els Tractats de la Unió Europea”. Fins i tot, des de La FEDE 
van arribar a dir que “s’estan utilitzant aquests concursos per  
beneficiar els mitjans que més interessen als governs al front 
de les administracions, sortejant qualsevol tipus de filtre tècnic”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Coneix a fons aquestes poderoses 
eines de comunicació!
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

Els podcasts, Instagram Stories o els vídeos per les xarxes són 
eines de comunicació potents que val la pena conèixer a fons. 
També us proposem cursos sobre iniciació al SEO, pla de co-
municació, protecció de dades per als periodistes o igualtat de 
gènere, entre d’altres.

Taller de Podcast per a periodistes.- Barcelona. Divendres 31 
de gener i 7 de febrer (de 10.00h a 14.00h) - Els podcasts estan 
conquerint noves audiències a la vegada que es transformen en 
poderoses eines de comunicació i màrqueting digital. Enrique 
San Juan ens ensenyarà com produir podcasts de qualitat que 
generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una opor-
tunitat de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en l’àmbit 
personal o com a part d’una organització.

  

Com utilitzar Instagram stories.- Online. Del dilluns 3 al dis-
sabte 29 de febrer (8 hores) - Amb aquest curs, dissenyat per 
Laia Ros, aprendrem a fer servir Instagram stories per explicar 
noticies o transmetre missatges de forma innovadora. Conei-
xerem les eines que té l’aplicació i practicarem construint un 
conjunt d’històries.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- Online. Del dimarts 
4 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - L’objectiu del programa, 
impartit per Pilar Yépez, és entendre què és SEO des d’una 
perspectiva global, analitzant com funciona la cerca i practicant 
les tècniques per treballar el posicionament orgànic
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Protecció de Dades per a periodistes.- Online. Del dimecres 
5 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - Les noves normatives 
sobre protecció de dades han impactat en les tasques dels 
mitjans de comunicació i dels gabinets de premsa. El curs, a 
càrrec de Genís Margarit, donarà resposta als principals inte-
rrogants en la matèria.

Indesign per a periodistes - Nivell avançat.- Barcelona. Dijous 
6, 13 i 20 de febrer (de 15.30h a 18.30h) - L’objectiu del curs, 
dirigit per Susana Alonso, és aprofundir en els estils de text, 
taules i objectes. Aprendre a utilitzar les accions automàtiques 
que porta Indesign i crear a classe una pàgina amb tots els 
elements que pot tenir un reportatge. Per finalitzar, donar-li una 
sortida al document creat en pdf i html.

Edita vídeos profesionales con el móvil.- Online. Del dijous 
6 al dissabte 29 de febrer (8 hores) - El vídeo és el nou rei 
d’Internet: el contingut més consumit en smartphones i tablets. 
A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. 
Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb 
un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, 
equiparable a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament pro-
fessional. Jordi Flamarich et mostrarà com fer-ho.

Taller de Twitter.- Barcelona. Dimarts 11 de febrer (de 10.00h a 
14.00h) - Hem creat un nou itinerari, anomenat Aula Sènior, que 
vol proporcionar eines i habilitats útils per als sèniors, tant per al 
seu ús professional com personal. L’estrenem amb aquest curs, 
dirigit per Pilar Yépez, en què s’explicarà com funciona Twitter i 
com treure’n profit. (Il·lustració: Fundació Verge Blanca)

Com identificar quin contingut els 
interessa als lectors

Dissenyar una estratègia reeixida de participació de l’audiència 
requereix determinar quin contingut els interessa realment els 
lectors, i com ho troben. Per ajudar els mitjans a aconseguir 
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una millor estimació, la consultora Parse.ly va llançar una nova 
eina, Parse.ly Currents, que ressalta les tendències més àm-
plies de l’audiència, i mesura no només els temes sobre els 
quals la gent llegeix, sinó també als que presta atenció.

El lloc web utilitza dades de rendiment de contingut de més 
de 600.000 articles per dia publicats en més de 3.000 llocs, 
com The Wall Street Journal, Bloomberg o Medium. Les dades 
s’agreguen i s’anonimitzen perquè les sales de redacció puguin 
veure quin contingut crida l’atenció dels lectors a tot el sector 
editorial.

Un dels objectius de Current és anivellar el camp de joc per 
als mitjans. Facebook i Google, per exemple, s’asseuen a una 
mina de dades, però poques vegades estan disposats a com-
partir-la. Per a la consultora, donar accés a tots els mitjans a les 
mateixes dades pot ajudar-los a donar forma a les seves deci-
sions editorials, i també permet a la companyia comprendre mi-
llor quins problemes estan tractant de resoldre les redaccions.

Observar quins temes estan en demanda ajuda als periodistes 
a detectar temes poc coberts en els que l’audiència està ge-
nuïnament interessada. És relativament simple: Currents pren 

el nombre total de punts de vista per a un tema, i després el 
divideix pel nombre d’articles publicats en un marc de temps 
triat. Llavors, si un tema atrau moltes mirades, però s’ha co-
bert en molt poques històries, això diu que hi ha una demanda 
d’aquesta informació.

Currents també permet veure en quina plataforma està en ten-
dència un tema específic. Llavors, si altres mitjans obtenen el 
30 per cent del seu trànsit al voltant d’un tema de, per exemple, 
Facebook, es pot ajustar l’estratègia de xarxes socials per aju-
dar els lectors a descobrir el seu contingut de la forma en què ja 
estan acostumats. (Font i infografia: Periodismo.com)

Quatre apps per crear un podcast des 
del mòbil

Joaquín Romero escriu 
a Trecebits sobre apps 
per crear un podcast. 
Tot i que els podcast 
porten un temps po-
dent-ne gaudir o crear a Internet, la seva popularitat s’ha dis-
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parat en els últims mesos i els desenvolupadors d’aplicacions 
han creat nombroses  eines per escoltar podcast. Els podcast 
són gravacions de ràdio que es poden pujar a internet des d’un 
smartphone. Romero, recomana quatre apps per crear aquests 
formats d’enregistraments de ràdio que es poden pujar direc-
tament, des del telèfon intel·ligent al núvol, perquè tothom el 
pugui escoltar.

- Anchor: aquesta és una aplicació mòbil propietat de Spotify, 
compatible amb Android i iOS. El seu ús és el més senzill de 
mercat perquè només s’ha de pressionar el botó vermell que 
apareix a la pantalla principal i es comença a gravar com si 
estigués parlant per telèfon. Es poden incloure entrevistes, edi-
cions i música, falques o clips procedents de Spotify o Apple 
Music. L’usuari puja les seves creacions al canal o emisso-
ra Anchor que hagi creat i els usuaris poden donar els seus 
“M’agrada”, deixar comentaris, aplaudir, descarregar o partici-
par en el podcast.

- Speaker Studio: és una altra app per emetre directes o gra-
var podcast que després podran ser pujades a Internet. Com 
a Anchor, aquesta eina permet afegir elements extres com a 
efectes de so, noves veus, música per donar-li un major realis-

me, tal com els que s’escolten a la ràdio. Hi ha diversos mitjans 
per pujar-lo a Internet i un d’ells és directament a l’emissora 
de l’aplicació o també pot compartir el contingut en una pàgina 
web o a les xarxes socials com Facebook o Twitter. És gratuïta 
i està disponible per a iOS i Android.

- Garage Band: és una aplicació mòbil propietat d’Apple que 
només funciona en dispositius iOS. Permet crear música o po-
dcast i realitzar edicions lleugeres o de petita escala, el que la 
converteix en una app especial per a principiants. A l’acabar la 
gravació es genera un arxiu en el format de la plataforma on 
es vol publicar, bé sigui iTunes, Spotify, Anchor, entre d’altres.

- Podbean: aquesta aplicació mòbil, compatible per a dispo-
sitius Android i iOS, té dues versions. Es tracta d’una gratuïta, 
amb certes limitacions; i una segona de pagament amb més 
llibertats per a un pla més professional. L’opció lliure o gratuïta 
permet crear un podcast amb alguns elements d’edició molt 
bàsics. Un d’ells és incloure música de fons. D’altra banda, la 
versió de pagament de Podbean, dóna accés a dades estadís-
tiques, compartir arxius de programes generats entre platafor-
mes i permet des d’un reproductor online per col·locar-lo en un 
lloc web. (Font: Trecebits - infografia)
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Un web et permet obtenir un vistós 
mapa amb els carrers i carreteres de 
qualsevol lloc 

Andrei Kashcha és el responsable d’una web que resulta tan 
senzilla com fantàstica: City Roads. Allotjat a GitHub, aquest 
treball té com a única i exclusiva funció proporcionar mapes 
personalitzables de qualsevol lloc de l’món en què només es 
veuen carrers i carreteres. Els mapes que ofereix resulten una 
petita obra d’art composta per l’entramat urbà, part del seu en-
cant és que no tenen de tot allò que normalment contenen els 
mapes com els que podem trobar habitualment i a més, estan 
compostos únicament per dos colors. Dos tons, per cert, per-
sonalitzables.

Per utilitzar City Roads n’hi ha prou accedir al web, introduir el 
nom d’una ciutat, una regió o el que se’ns ocorri, i esperar que 
l’eina obtingui les dades que necessita d’OpenStreetMap. Un 
cop obtinguem el mapa, podem personalitzar quant als colors 
a través de menú Customize, podent seleccionar el color de 
les vies, del fons i de l’indicador de la ciutat. Finalment, des 
d’aquest mateix espai, tindrem la possibilitat de descarregar el 

mapa en PNG, SVG o enviar a imprimir el mapa en una tas-
sa. Les possibilitats que ens brinda aquesta eina són enormes. 
(Font: Genbeta)

Aplicació per buscar i descarregar 
fotos d’estoc gratuïts en un parell de 
clics
Llocs on descarregar fotos d’estoc gratis no és una cosa que 
falti a Internet. D’entre tots aquests, un dels favorits sol ser Uns-
plash , on tenen més d’un milió d’ fotos d’ús lliure de la més alta 
qualitat. Unsplash té a més una API oberta que permet la utilit-
zació de la seva llibreria d’imatges en diferents apps de tercers, 
una d’aquestes apps és Dragula, una petita eina multiplatafor-
ma que ens deixa buscar i descarregar fotos des de l’escriptori 
de forma extremadament ràpida i senzilla.

Pots descarregar aquesta app de forma gratuïta des de Win-
dows, Linux o macOS, funciona i es veu exactament igual en 
qualsevol sistema. Si bé et demanen ingressar el teu email al 
configurar per primera vegada, pots saltar el pas simplement 
deixant el camp buit i fent clic en “Subscribe” per finalitzar el 
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procés. La utilitat és extremadament simple un cop instal·lada, 
pots triar entre qualsevol de les quatre cantonades de l’escriptori 
per mostrar la petita finestra de cerca i vista prèvia de les imat-
ges. Des d’aquí pots buscar usant qualsevol terme i veuràs el 
resultat de forma instantània.

També pots descarregar la imatge en si qualitat original fent 
clic a la icona en forma de fletxa cap avall . Pots configurar la 
qualitat de la foto a descarregar des de la configuració inicial. 
(Font: Xataca)

Com crear un xat de WhatsApp per 
parlar amb tu mateix

Si el periodista vol posar en ordre les teves idees o per qual-
sevol altra raó, potser et pugui ser útil tenir un xat d’WhatsApp 
amb tu mateix, en què puguis incloure pensaments que només 
vulguis que tu sàpigues. Creant un grup i deixant-ho sense inte-
grants és possible mantenir converses privades amb un mateix 
en WhatsApp. També és una funció que pot servir a manera de 
«bloc de notes» per deixar anotat i enviat per escrit a través de 
WhatsApp allò del que no ens vulguem oblidar.

Per crear una conversa amb un mateix, cal crear un nou grup 
a WhatsApp, prement sobre l’opció “crear nou grup”. Caldrà 
posar-li un nom a aquest grup i seleccionar un contacte dels 
que tenim a l’aplicació com a mínim. Un cop creat aquest grup, 
i sense que sigui necessari enviar ni un sol missatge, podrem 
eliminar a aquest contacte que hem afegit anteriorment, ja que 
som administradors del grup. Això ens deixarà com a integrants 
únics de el grup, i així només nosaltres podrem saber el que 
escrivim en ell. Serà una mena de “xat secret” en què compartir 
totes aquelles confidències que no volem que ningú més pugui 
conèixer o on deixar un llistat de pensaments per escrit a mane-
ra de bloc de notes dins del mateix WhatsApp. (Font: Trecebits)
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La presència de la dona esportista en 
portades regionals i estatals: estudi 
comparat 2018-2019
Per Miguel Ángel Jimeno / Periodismo Deportivo de Calidad

Presentem un breu estudi en el qual analitzem les portades dels 
diaris regionals que, possiblement, tinguin les millors seccions 
d’Esports de la premsa espanyola: El Correo, El Diario Vasco, El 
Periódico, Diario de Navarra, Ideal de Granada, Heraldo de Ara-
gón, La Vanguardia, La Verdad i La Voz de Galicia. Afegirem tres 
diaris més: dos estatals (El Mundo i El País) i un esportiu (Marca).

És important destacar que s’analitza només la gran imatge de 
portada. A la primera de cada diari pot haver-hi notícies espor-
tives, algunes de les quals també poden estar protagonitzades 
per dones.

De les362 portades amb fotografia esportiva el 2019 , vam ana-
litzar:

1. Nombre i percentatge de portades dedicades a esports
2. Nombre i percentatge de portades protagonitzades per una 
dona.

Així mateix, vam realitzar una comparació amb el mateix estudi 
realitzat l’any anterior, per tal d’extreure una visió comparada 
de com ha evolucionat la presència de la dona esportista en les 
portades de la premsa regional espanyola.

Aquestes són les dades:
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Aquesta comparativa de l’estudi llança algunes conclusions. 
La primera d’elles és que la presència quantitativa de les imat-
ges esportives principals a les portades dels mitjans regionals 
analitzats l’any passat és inferior a la de 2018. El futbol, un 
cop més, és dominador absolut, amb algunes excepcions, com 
el bàsquet o l’atletisme. Aquests casos sempre estan lligats a 
resultats extraordinaris aconseguits per dones esportistes o 
equips femenins en contextos internacionals. No són el dia a 
dia, ni molt menys.

Malgrat decréixer en general la presència de l’esport en les 
imatges de portada dels diaris regionals, així com en la prem-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

sa estatal, les dones esportistes han guanyat pes quantitatiu i 
qualitatiu, ja que hi ha més imatges centrades en elles en l’últim 
any. Referent a això, de nou el seguiment del futbol femení ha 
tornat a ser molt destacat, de forma molt més evident en rota-
tius com el Diario Vasco, fent-se ressò dels èxits de la secció de 
la Reial Societat, d’El Periódico pel que fa al Barça o fins i tot 
l’esportiu Marca, dedicant més d’una primera a èxits i resultats 
de les competicions femenines de futbol a Espanya. (Infografia: 
PEQ)

Ficcions supera per tercer any 
consecutiu els 3.000 participants

   
Un total de 3.000 alumnes, de 250 centres educatius, participen 
en el concurs de creació literària Ficcions,  adreçat a joves de 
14 a 18 anys que finalitza la inscripció el pròxim 3 de febrer 
de 2020. Més en concret, de Catalunya participen un total de 
2.109 joves, de les Illes Balears 391 i del País Valencià 466 
alumnes. Enguany, s’ha ampliat la participació significativament 
a la Matarranya, amb 19 alumnes, i, per primera vegada, hi ha 
14 participants d’Andorra i 1 de Palència.

Les inscripcions per participar en el certamen de creació li-
terària que convoca l’AMIC es van activar el passat 1 d’octubre 
i segueixen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins 
al dia 3 de febrer a través de la pàgina web: www.ficcions.cat. 
(Font i infografia: Redacció AMIC)
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L’AMIC s’adhereix a la campanya 
per impulsar l’esport femení en els 
mitjans

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació s’ha adherit 
a la campanya #ThoEstàsPerdent. Una iniciativa del Consell 
Audiovisual de Catalunya, la Generalitat i la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals que té l’objectiu de promoure una 
presència més gran de les dones esportistes als mitjans per 
avançar cap a la plena igualtat, trencar estereotips i consolidar 
referents femenins per a infants i joves.

Els mitjans de comunicació tenen un paper rellevant en la cons-
trucció d’imaginaris socials i, és per aquest motiu, que, l’AMIC 
ha volgut sumar-s’hi a aquesta iniciativa per tal de construir una 
societat igualitària i per superar els estereotips de gènere. Ac-
tualment, ja són 86 mitjans de comunicació que s’han adherit 
al compromís per impulsar l’esport femení. Si algun mitjà as-
sociat a l’AMIC vol adherir-se de forma individual – a banda de 
l’adhesió ja implícita per formar part de l’entitat- aquí podeu tro-
bar la informació de com fer-ho: https://www.thoestasperdent.
cat/

La campanya, que va començar a emetre’s el passat divendres, 
24 de gener, fins al 14 de febrer, constarà d’un espot de tele-
visió, una falca de ràdio i diverses càpsules audiovisuals per a 
la televisió i les xarxes socials protagonitzades per cinc espor-
tistes d’elit: la medallista olímpica de natació Mireia Belmonte; 
la multicampiona del món de motociclisme, Laia Sanz; la sub-
campiona de la Champions League de futbol; Alexia Putellas; la 
tricampiona d’Europa i subcampiona olímpica de bàsquet, Laia 
Palau; i l’atleta, Maria Vicente. (Font: Redacció AMIC – infogra-
fia: t’hoestasperdent)
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L’atur dona un respir als periodistes 
en l’últim trimestre de 2019

L’última Enquesta de Població Activa de 2019 ha deixat sensa-
cions positives. El nombre d’ocupats a Espanya ha augmentat 
en 92.600 persones fins a arribar als 19.966.900 i provocant 
que en nombres anuals, l’ocupació hagi crescut en 402.300 
persones, el que suposa una mica més de el 2% en l’últim any. 
Això en xifres generals, uns números que si s’extrapolen a el 
sector de la informació i la comunicació, també conviden a 
l’optimisme.

L’última EPA evidencia un descens de l’atur entre els profes-
sionals de la comunicació i el periodisme en l’últim trimestre. 
No obstant això, la inestabilitat laboral del sector també queda 
patent al reflectir les variacions que s’han desenvolupat durant 
els quatre trimestres del 2019, elevant les xifres d’atur en el 
sector en l’últim any. Això traduït en xifres es resumeix en el 
fet que en entre setembre i desembre de 2019, l’atur entre els 
professionals del sector ha baixat fins als 29.800, fet que supo-
sa un augment de l’ocupació en un 13,6%. Les xifres conviden 
a l’optimisme relatiu, ja que encara que el balanç del trimestre 

sigui positiu -deixant enrere els 34.500 aturats del tercer trimes-
tres del 2019- no succeeix el mateix si analitzem les xifres inte-
ranuals. (Font: Prnoticias)

Existeix la possibilitat que Prisa 
compri El Mundo?

El sector de la comunicació s’ha despertat amb una notícia que 
pot canviar la concepció de la premsa a l’Estat espanyol. Des 
Prisa estarien estudiant la possibilitat de comprar al més gran 
rival: el diari El Mundo. Darrere d’aquesta operació estarien Ana 
Botín, presidenta del Banc Santander, i Borja Prado, president 
d’Endesa. Tots dos serien el nexe d’unió entre Prisa i Unidad Edi-
torial per crear un nou gegant mediàtic que unifiqués a les dues 
principals capçaleres espanyoles sota una mateixa companyia. A 
més, l’operació afectaria la resta de capçaleres de Prisa i Unidad 
Editorial. De tal manera que el nou projecte englobaria als dos 
diaris estatals, dos econòmics -Expansión i Cinco Días; dos dia-
ris esportius, As  i Marca, i fins i tot la Cadena SER.

Hispanidad ha sabut que en aquestes negociacions Borja 
Prado i Antonio Fernández-Galiano serien els mediadors que 
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vetllarien pels interessos d’Urbano Cairo, president de RSC 
Mediagroup. Mentre que els interessos de Prisa estarien repre-
sentats en Ana Botín, que a més és accionista de Prisa ja que 
el Banc Santander té el 4% de les accions de la companyia. 
(Font: Hispanidad)

Facebook admet que coneix la nostra 
ubicació encara que no li concedim 
permís 
Potser 2019 no ha estat un any tan terrible per Facebook com 
ho va ser 2018, i és que ho va tenir tot, des de Cambridge 
Analytica fins a reconèixer responsabilitats en el conflicte a 
Myanmar. No obstant això, es va tancar de molt mala manera, 
ja que la companyia de Mark Zuckerberg ha reconegut en un 
document enviat a dos senadors nordamericans que pot saber 
la ubicació dels seus usuaris encara que no tinguin la geoloca-
lització activa en el seu telèfon intel·ligent o encara que no ha-
gin acceptat donar permís a la petició d’accés a la localització.

La companyia ha admès en la carta clarament els fets dels quals 
se’ls acusava. En paraules de Rob Sherman, VP i subdirector 

general de Privacitat de Facebook: “Quan els serveis d’ubicació 
estan apagats, Facebook pot conèixer la geolocalització de la 
gent utilitzant informació que comparteix a través de les seves 
activitats al Facebook o adreces IP i altres connexions de xarxa 
que utilitzin”. Així, la clau tornen a ser les adreces IP, que tot i 
que poden no ser tan precises com la geolocalització per GPS i 
xarxes Wi-Fi, dóna la suficient informació a Facebook per saber 
més o menys on estem en cada moment.

També són clau per a aquest rastreig la localització que els 
usuaris introdueixen manualment a la xarxa social al pujar imat-
ges i les metadades amb geolocalització que inclouen les fotos 
de tots els smartphones moderns, sempre que hàgim autoritzat 
a les aplicacions de cambra a recollir aquesta informació. (Font: 
The Verge)

Nous termes de ciberatacs i criptomonedes 
a la Terminologia de la ciberseguretat 

El TERMCAT publica una nova edició de la Terminologia de la 
Ciberseguretat que inclou un centenar de termes nous, elabo-
rats amb el suport del Centre de Seguretat de la Informació 
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de Catalunya (CESICAT) i d’altres experts de l’àmbit. L’obra 
conté ara 360 termes catalans, amb definicions, equivalents en 
castellà, francès i anglès, i notes explicatives. Els nous termes, 
que es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” del 
diccionari, fan referència sobretot a nous ciberatacs, com ara 
apilament d’anuncis (en anglès, ad stacking), atac de formulari 
(formjacking), degoteig de galetes (cookie dropping), hipertru-
catge (deepfake), intrusió per Bluetooth (bluesnarfing) o pesca 
per veu (vishing).

El recull també té ara un extens repertori de termes vinculats a 
les criptomonedes: altcoin, bitcoin, balena, criptomoneder, mi-
nar, mineria furtiva, oferta inicial de moneda/ICO... Per a aquest 
projecte el Consell Supervisor del TERMCAT ha normalitzat 
més d’un centenar de casos en què hi havia dubtes de tipus 
denominatiu o conceptual, amb la col·laboració d’experts del 
Cesicat i del Comitè TIC del TERMCAT. Es pot consultar tant al 
web del TERMCAT com al portal específic TIC. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Portal del patrimoni musical

El Centre Robert Gerhard del Departament de Cultura ha creat 
el portal Patrimoni Musical Català, el qual, per primera vega-
da, agrupa la informació en aquest àmbit –dispersada en diver-
ses institucions i entitats–, l’amplia i la mostra ordenadament. 
El portal permet accedir a partitures imprimibles, exemples 
enregistrats o audiovisuals, informacions sobre compositors 
i músics, catàlegs d’instruments, i enllaços amb repositoris 
d’enregistraments orals.

El web està disponible en català i anglès, i ha arrencat amb 400 
entrades, però s’anirà enriquint amb nous continguts fins arri-
bar al miler. Els continguts s’ampliaran de forma progressiva a 
partir de les digitalitzacions de col·leccions públiques i privades. 
(Font: Gencat.cat)

Es prepara un estudi sobre la lectura 
de revistes a les biblioteques

L’APPEC, editors de revistes i digitals, ha encarregat un estudi 
per conèixer l’índex de lectura de revistes dels usuaris de bi-
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blioteques públiques amb l’objectiu de poder desenvolupar un 
pla d’acció per fomentar la lectura de les capçaleres que publi-
quen en llengua catalana. Aquest estudi es du a terme amb la 
col·laboració del Departament de Cultura, que n’ha finançat una 
part, a través dels fons que provenen de cabals que atorga la 
Junta d’Herències de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa es 
vol donar resposta a quins són els hàbits de lectura de revistes 
entre els usuaris de les biblioteques públiques més enllà dels 
que usen el servei de préstec.

D’acord amb les dades del darrer informe d’Hàbits de lectura 
i compra de llibres a Catalunya (2018), el 40,7% dels lectors 
declara llegir revistes (el 75,0% llegeix també diaris i el 68,4% 
llibres). En el cas dels lectors freqüents (almenys 1 cop a la 
setmana), un 22% dels enquestats afirmar ser lector també de 
revistes. (Font: APPEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres 7 
de febrer (de 10.00h a 14.00h) - Els podcasts estan conquerint 
noves audiències a la vegada que es transformen en poderoses 

eines de comunicació i màrqueting digital. Enrique San Juan 
ens ensenyarà com produir podcasts de qualitat que generin 
audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una oportunitat de 
negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en l’àmbit personal o 
com a part d’una organització.

Com utilitzar Instagram stories.- On line. Del dilluns 3 al dis-
sabte 29 de febrer (8 hores) - Amb aquest curs, dissenyat per 
Laia Ros, aprendrem a fer servir Instagram stories per explicar 
noticies o transmetre missatges de forma innovadora.Coneixe-
rem les eines que té l’aplicació i practicarem construint un con-
junt d’històries.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dimarts 
4 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - L’objectiu del programa, 
impartit per Pilar Yépez, és entendre què és SEO des d’una 
perspectiva global, analitzant com funciona la cerca i practicant 
les tècniques per treballar el posicionament orgànic.

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. Dimarts 5 i 
12 de febrer (de 09.30h a 14.30h) - Amb aquest curs, Josep Mª 
Brugués vol ensenyar als participants a plantejar, desenvolupar 
i dur a terme un pla de comunicació estratègic en totes les se-
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ves fases (auditoria, missió i visió; estratègies; públics; accions; 
avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus d’organització 
i tenint en compte les darreres tendències en comunicació cor-
porativa i els nous canals d’informació.

Protecció de Dades per a periodistes.- On line. Del dimecres 
5 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - Les noves normatives so-
bre protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans 
de comunicació i dels gabinets de premsa. El curs, a càrrec de 
Genís Margarit, donarà resposta als principals interrogants en 
la matèria.

Indesign per a periodistes - Nivell avançat.- Barcelona. Dijous 
6, 13 i 20 de febrer (de 15.30h a 18.30h) - L’objectiu del curs, 
dirigit per Susana Alonso, és aprofundir en els estils de text, 
taules i objectes. Aprendre a utilitzar les accions automàtiques 
que porta Indesign i crear a classe una pàgina amb tots els 
elements que pot tenir un reportatge. Per finalitzar, donar-li una 
sortida al document creat en pdf i html.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dijous 
6 al dissabte 29 de febrer (8 hores) - El vídeo és el nou rei 
d’Internet: el contingut més consumit en smartphones i tablets. 

A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. 
Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb 
un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, 
equiparable a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament pro-
fessional. Jordi Flamarich et mostrarà com fer-ho.

Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del divendres 7 
al dissabte 29 de febrer (10 hores) - En aquest curs, dissenyat 
per Ismael Nafría, estudiarem els elements fonamentals que cal 
tenir en compte per idear, preparar, publicar, enviar i analitzar 
els resultats d’un bon butlletí.

Igualtat de gènere a les xarxes socials.- Barcelona. Dilluns 
10 de febrer (de 15.30h a 19.30h) - Amb aquesta formació, im-
partida per Sílvia Llombart, es vol prendre consciència de la 
necessitat de treballar la igualtat de gènere a les xarxes socials, 
entendre quines són les passes correctes per fer-ho i aplicar 
aquests paràmetres als casos particulars de cada professional.

Taller de Twitter.- Barcelona. Dimarts 11 de febrer (de 10.00h a 
14.00h) - Hem creat un nou itinerari, anomenat Aula Sènior, que 
vol proporcionar eines i habilitats útils per als sèniors, tant per al 
seu ús professional com personal. L’estrenem amb aquest curs, 
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dirigit per Pilar Yépez, en què s’explicarà com funciona Twitter 
i com treure’n profit.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.periodistes.cat/formacio/formacio-continuada


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat és un impost que paguen 
només els pobres?
Per Marketing Directo

No és cap secret que en el nou ecosistema digital la publici-
tat, tot i que omnipresent, és també víctima constant d’escarni. 
Ningú vol topar-se de cara amb ella i no només perquè peca 
sovint de vergonyosament dolenta sinó també perquè interromp 
la sacrosanta experiència d’usuari.

Potser per això en el llibre The Four: The Hidden DNA of Ama-
zon, Apple, Facebook and Google, el professor de la Universitat 
de Nova York Scott Galloway (cèlebre per les explosives decla-

racions que brollen de la seva aceradíssima llengua) assegu-
ra que “la publicitat s’està convertint cada vegada més en un 
impost per als pobres”. I malgrat que la frase de Galloway és 
extraordinàriament punyent per les orelles, hi ha molt de veritat 
en ella. No podia ser d’una altra manera en una galàxia, la digi-
tal, en què el valor i la protecció de les dades de l’usuari s’estan 
baratant en arguments per a la venda.

Apple es posiciona, per exemple, com una empresa que res-
pecta escrupolosament l’esfera privada dels seus clients (que 
per gaudir d’aquest privilegi han de passar, això sí, per caixa i 
pagar astronòmiques sumes per l’iPhone i companyia). Qui té 
diners es lliura de la publicitat i protegeix la seva esfera priva-
da i qui no en té s’aguanta (no li’n queda una altra). Google, 
per la seva banda, ofereix un sistema operatiu per a mòbils, 
Android, que està allotjat en les entranyes (casualitats de la 
vida) d’smartphones majoritàriament econòmics. En aquest cas 
el que l’usuari s’estalvia en la compra del seu telèfon intel·ligent 
(molt més modest que l’iPhone) ha de pagar-ho amb les seves 
dades personals (els que alimenten en últim terme la publicitat).

Des de fa temps es ve especulant sobre el possible aterratge de 
la publicitat a Netflix (perquè la famosa plataforma pugui seguir 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

creixent). I tot apunta que si els anuncis acaben recalant real-
ment en el cèlebre servei en streaming, ho faran acompanyat 
de tarifes més baixes que les actuals. Qui vulgui pagar menys 
(o directament no pugui permetre’s el luxe de pagar més) haurà 
de veure publicitat. Inconvenients de ser pobre.

La publicitat s’està convertint, a la callada, en un impost revolu-
cionari que només han de pagar els pobres. El problema? Que 
a l’estar estretament emparentada amb les dades personals, la 
publicitat és també una mena de peatge per a aquells que, per 
falta de peculi, es veuen obligats a renunciar a la seva pròpia 
privacitat a la xarxa de xarxes.

Però, és potser just i ètic que la tan esbombada privacitat per-
sonal (i la subsegüent absència d’anuncis) pugui comprar-se 
únicament i exclusivament amb diners? (Infografia: tbn)
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Periodisme mòbil: un catalitzador per 
a la transició digital
Per Nicolas Becquet / European Journalism Observatory

Potent, barat i creatiu, el telèfon intel·ligent s’ha convertit en 
una eina indispensable per als periodistes. periodisme mòbil 
-la pràctica de la producció de continguts per i amb els telèfons 
mòbils- ofereix molts avantatges. Permet als periodistes treba-
llar d’una manera adaptable, independent i mantenir-se en con-
tacte amb el seu públic. Certament, el sinuós camí a la transició 
digital ha ofert als mitjans de comunicació l’oportunitat de re-

plantejar el seu propòsit, formats, estructura, model de negoci i 
la relació amb el seu públic. En el procés, han hagut de formular 
una resposta a canvis profunds en la forma en què consumim 
informació.

El telèfon intel·ligent ha jugat un paper clau en aquest reali-
neament radical, tant com un dispositiu de consum de notícies 
i com una eina de producció. La producció de continguts per 
i amb els mòbils, amb l’ajuda de les plataformes socials, és 
un dels principals propòsits de periodisme mòbil. Mentre que 
l’adquisició dels coneixements i habilitats tècniques neces-
sàries per al periodisme mòbil, periodistes també han de tornar 
a avaluar l’audiència i l’objectiu dels formats utilitzats. Aquests 
processos són vitals si volem aconseguir una transformació di-
gital d’èxit.

Periodisme mòbil no només és un vehicle per a la transformació 
de les pràctiques de treball individuals, sinó que també pot ac-
tuar com un catalitzador perquè va portar a la sala de redacció 
en el seu conjunt a adoptar formes digitals de pensament.

Aquí hi ha algunes observacions sobre com l’adveniment del 
periodisme digital ha ajudat a portar a terme un nou tipus de pe-
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riodista: un que manté a el dia amb les últimes pràctiques i està 
en contacte amb les necessitats de l’audiència. Aquests perio-
distes estan en condicions de desenvolupar la identitat d’un 
mitjà de comunicació mitjançant l’exploració de nous formats, 
mentre que a el mateix temps jugant el paper d’ambaixador.

La producció de continguts amb un telèfon intel·ligent exigeix 
un alt grau d’auto-motivació i enginy, les principals qualitats que 
necessita un periodista per tal de mantenir-se a el dia en el des-
envolupament continu de convencions digitals, eines i formats.

Arribar a noves audiències.- En una època marcada per alts 
nivells de desconfiança dels mitjans de comunicació, els quals 
són acusats amb regularitat d’estar desconnectats de la socie-
tat, la immediatesa de les ofertes de mitjans socials una oportu-
nitat per (re) connectar amb els usuaris d’Internet.

Els periodistes que són usuaris habituals de les xarxes socials 
estan ben posicionats per mantenir una estreta vigilància sobre 
les tendències actuals i noves pràctiques. Si s’allotja en sintonia 
amb el que està passant, els periodistes mòbils poden utilitzar 
la seva capacitat d’adaptar-se als nous mitjans d’endoll en un 
públic nou, arribar a ells al mateix nivell. Els periodistes mò-

bils tenen l’avantatge de tenir sempre la seva principal eina de 
treball a mà. També són experts en la producció de contingut 
“natiu” -que és el contingut dissenyat principalment amb vistes 
al qual s’accedeix a través de mòbil-. Això significa que la infor-
mació subministrada s’ajusta de forma natural en els hàbits de 
lectura dels usuaris.

La combinació d’un telèfon intel·ligent, un ecosistema 
d’aplicacions i xarxes socials ofereix un conjunt sense pre-
cedents d’eines que permet als periodistes explicar noves 
històries i avisar al seu públic d’una manera diferent. En lloc 
d’haver de triar entre una paleta limitada de formats predefinits, 
els periodistes tenen ara una àmplia gamma per triar i es poden 
combinar els més adequats per al propòsit: vídeo en viu, foto, 
so, imatge + text, etc.

Al cor de totes aquestes noves narratives, el telèfon intel·ligent 
és un laboratori formidable per entendre i participar en la revo-
lució digital. Un laboratori mòbil, potent, creatiu i barat capaç de 
respondre als desafiaments constants plantejats per un món en 
constant canvi. És un actiu essencial per a les redaccions que 
han de conformar-se amb recursos limitats i per als periodistes 
que lluiten per trobar el seu lloc en les organitzacions la pro-
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ducció encara es limita en gran mesura als formats tradicionals. 
Ara bé, no cometi l’error d’escatimar en la inversió i no es limiti 
a reproduir els formats existents o copiar la competència. Tingui 
clar que la història ha de dictar el format. (Foto: UAB)
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Bernardo Marín: “El ‘clickbait’ és 
incompatible tant amb el periodisme 
seriós com amb el periodisme a 
seques”
Per Toyoutome Blog

Com sobreviu el periodisme de qualitat en l’era del ‘clickbait’? 
Bernardo Marín, subdirector d’El País, acaba de publicar un llibre 
que precisament parla d’això, La tirania del clic (Ed. Turner), on 
l’autor  reflexiona sobre com una acció tan fútil com un clic ha 
adquirit un poder extraordinari en el periodisme digital. El trànsit 
que aconsegueix un diari pot mantenir-se a la superfície o enfon-
sar completament. D’aquí neix el  clickbaiting. Si ja ens preocupa 
qui controla els mitjans, que arribin a estar al servei del clic resul-
ta alarmant. I és que el pas de la premsa tradicional a la digital 
implica molt més que un canvi de format. Està transformant la 
informació. En La tirania del clic, Bernardo Marín, com a expert  
en el procés de digitalització de les redaccions, analitza des de 
dins com afecten els nostres clics a les redaccions i revela les 
estratègies dels mitjans per sobreviure en un entorn digital. Hem 
conversat amb ell sobre aquestes qüestions:

A qui va dirigit principalment teu llibre? Qui pateix més 
aquesta tirania del clic, la premsa o els lectors? 
Va dirigit al lector comú i corrent que vol saber més de com 
funcionen els mitjans amb què s’informa a Internet. La premsa 
s’ha vist obligada, per sobreviure, a augmentar el seu trànsit 
digital. Més enllà de la pressió que això suposa, aquí no rau 
necessàriament el problema, ni l’amenaça contra el periodis-
me. De fet és la nostra obligació aconseguir que les nostres 
bones històries arribin al màxim nombre de lectors possible. El 
problema es produeix quan en la recerca d’aquest clic es co-
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meten abusos contra l’ofici, com l’ús de titulars ham (clickbait) 
o la proliferació de contingut banal o sensacionalista. Aquestes 
“trapellades” han erosionat la confiança en aquesta professió 
de molts lectors, que s’han sentit decebuts i fins estafats per 
aquestes pràctiques.

Ha estat difícil predir el futur dels mitjans aquests últims 
anys? Creus que Internet realment ens està tornant es-
claus dels seus capricis i canvis constants? 
No és només Internet. Vivim en un món accelerat en el qual el 
que val per avui no serveix per demà passat. No tenim temps 
de lamentar-nos d’aquests canvis. Només ens queda tractar 
de mantenir l’actitud més oberta possible davant seu i intentar 
adaptar-nos com puguem.

No sé si el ‘clicbait’ és un invent de la premsa nativa per dis-
tingir-se de la tradicional, però després de tant de temps amb 
això implantat entre els usuaris, ¿es pot fer periodisme seriós 
amb titulars que no ho són o al menys no ho semblen? 
El ‘clicbait’ és la fórmula més ràpida (i més contraproduent a 
llarg termini) d’augmentar l’audiència. S’ha donat a tot tipus de 
premsa. I és incompatible, no ja amb el periodisme seriós, sinó 
amb el periodisme a seques.

Recentment, al Fòrum evoca: Models de subscripció en els 
mitjans de comunicació, la majoria dels mitjans indicaven 
que estan allunyant-se cada vegada més de les tècniques 
que busquen el ‘clicbait’ a favor d’incloure diverses formes 
de ‘Pay wall’ . Com a expert, consideres que les subscrip-
cions seran la taula de salvació definitiva dels mitjans? 
Crec que el clicbait està en declivi. La gent ja ha après a no 
picar en segons quines coses i, en un ecosistema informatiu 
saturat de notícies falses, banals, sensacionalistes i rumors 
interessats que ens bombardegen a totes hores i per tots els 
mitjans, la gent va a buscar mitjans de referència dels que fiar-
se. I ara, sí, a pagar per un preu de qualitat com en el cas de la 
televisió paguen per Netflix.

Finalment, després de la tirania del clic, t’atreveixes a fer 
un pronòstic del que suposarà per a l’usuari la “tirania de 
les dades”? 
Les dades no em semblen cap tirania. Una altra cosa és que un 
decideixi esclavitzar-se i obeir-les cegament. Però conèixer-les, 
i utilitzar-les amb sentit comú, ens poden ajudar moltíssim. Com 
més sapiguem dels nostres lectors i de com es relacionen amb 
les nostres notícies, millor. (Foto: Conversaciones con)
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Els inversors comencen a fixar-se de 
nou, tot i que amb timidesa, en alguns 
mitjans
Per Laboratorio de Periodismo

La manca d’un model de negoci en els mitjans de comunicació, 
en un context d’una llarga crisi en la indústria dels mitjans, ha-
via allunyat l’interès dels inversors per invertir en diaris. Models 
poc sostenibles i incerts, en una onada en què semblava que 
les grans beneficiades serien sempre les tecnològiques que hi 
ha entre el contingut i els lectors, van deixar a la indústria de 
mitjans fora de el focus dels inversors. “No, no estem interes-

sats a invertir en mitjans”, era la resposta habitual quan mitjans 
nadius o fins i tot legacy en dificultats buscaven inversors que 
els donessin una injecció per poder sobreviure o posar-se a el 
dia en tecnologia en un moment complicat.
  
No obstant això, algunes tendències estan fent que els mitjans 
de comunicació, uns més que altres, tornin a ser de l’interès 
d’alguns fons o inversors, encara que no d’una manera prio-
ritària, segons les fonts consultades per Laboratorio de Perio-
dismo. Aquestes fonts apunten que la posada en marxa dels 
murs de pagament i l’aposta per una estratègia basada en els 
ingressos del lector, juntament amb una bona diversificació de 
negoci, fa que siguin més atractius ara, “però sense perdre el 
cap”, matisen. “En el nostre cas -apunta un de les inversors 
consultats- ens fixem en empreses que tinguin una trajectòria 
important i siguin sòlides, però que estiguin travessant moments 
complicats perquè la indústria en la qual estan està patint. En 
el moment en què comença a percebre que es pot sortir de la 
crisi estructural, i que, a més, s’entreveu un possible model de 
negoci, aquestes empreses passen a ser interessants, sempre 
que el seu valor segueixi estant per sota del preu de mercat que 
haurien de tenir en circumstàncies normals”.
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“En aquests moments -continuen aquestes fonts-, sembla que 
comença a veure’s una mica de llum, encara llunyana, però una 
mica de llum al fons del túnel, i els mitjans que millor ho estiguin 
fent són candidats a que entrin inversors, perquè es revalorit-
zaran tan aviat com el mercat comenci a millorar, tot i que no 
és una cosa ni a curt, ni tan sols potser a mitjà termini. En la 
meva particular opinió, passaran all menys entre set i deu anys 
fins que la indústria es recuperi bastant, I, lògicament, no tots 
sobreviuran”. Aquestes fonts indiquen que alguns inversors ja 
havien apostat per realitzar importants inversions en grups de 
comunicació espanyols recentment, com ara García Paramés 
(Cobas AM) a Vocento.

El sector dels mitjans de comunicació escrits, asseveren, ha 
d’entrar en un procés de fusions, que aconsegueixi consolidar 
la tendència, “i això ajudarà a una revaloració de les partici-
pacions que es prenguin ara. Això també les fa interessants. 
Però ull, es poden comptar amb els dits de dues mans i sobren 
diversos dits, els mitjans o grups espanyols atractius en aquest 
moment”. (Foto: IES Vallvera)
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Com redefinir el periodisme perquè el 
negoci no s’allunyi de la seva defensa 
de la democràcia
Per Borja Ventura / Yorokobu

El periodisme és un negoci. Un tant especial, sí, però un ne-
goci. I ho és perquè aspira a generar beneficis venent alguna 
cosa, encara que sigui aquest alguna cosa  precisament el que 
el fa especial.

En realitat, hi ha moltíssims objectes de negoci més necessaris 
que el que ven el periodisme, com el menjar o els medicaments. 

Però hi ha quelcom de romàntic en la idea que el periodisme 
ven la matèria primera sobre la qual s’assenta una societat in-
formada i crítica i, per tant, més lliure. Vaja, que sense periodis-
me no hi ha democràcia. Déu n’hi do.

El problema és que s’assimila periodisme a informació útil, re-
llevant, veraç i que de veritat contribueixi a aquesta societat in-
formada, crítica i conscient. En realitat, convindria començar per 
definir exactament què ven el periodisme. “Informació” seria la 
resposta més senzilla. “Explicacions sobre perquè passa el que 
passa i què significa” en seria una altra. I és clar, “opinió” sobre el 
que succeeix basant-nos en determinada visió de món, si és que 
això es pot seguir considerant periodisme i no un simple interès 
econòmic o ideològic de l’empresa o el plomí de torn.

Però passa que, com el periodisme és un negoci, ha hagut 
d’anar buscant altres coses que vendre per subsistir, allunyant-
se d’aquest ideal romàntic. Hi ha molts i molt diversos motius, 
però fonamentalment es deu al fet que el producte estrella que 
venia aquesta indústria tan especial va deixar de comprar-se 
tan bé. Va caldre començar amb les promocions, ja fos en for-
ma de col·leccionables o de croissants, ja sigui en forma d’oferir 
informació gratuïta a canvi d’atenció que es revengués després 
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als anunciants. I com això no va ser suficient per quadrar els 
balanços, va arribar el moment de començar a vendre altres 
coses més per atraure a possibles nous clients.

És com quan entres a una llibreria i, a més de llibres, hi ha 
un munt d’estanteries de llibretes cuquis i agendes amb frases 
aspiracionals. És el que tenen els negocis: la gent no compra 
tants llibres com abans, però es deleix per la papereria motiva-
cional. Ara bé, no se’t ocorri dir que això ja no és una llibreria; 
ni se’t passi tampoc pel cap dir-li a un mitjà de comunicació 
que cola contingut directament o indirectament patrocinat com 
si fos noticiós, que ja no fan periodisme. O que s’han convertit 
en prescindibles per a la salut de la democràcia.

Ja se sap, l’exemplar més venut d’una llibreria pot ser l’Agenda 
2020 de Mr.Wonderful, així que perquè no podrà ser el vestit de 
Cristina Pedroche o el sorteig de la Grossa de Nadal el contin-
gut més llegit d’un diari. Cadascun contribueix a la democràcia 
com pot perquè en la democràcia -diuen- hi cap tot.

El romanticisme de la litúrgia
I és que, com a bon negoci, el periodisme s’ha renovat: ha va-
riat i ampliat la seva oferta, ha diversificat els seus canals, ha 

inventat noves formes de dir les coses... Té sentit que si la teva 
clientela evoluciona hagis evolucionat amb ella per seguir ve-
nent. El problema ve, d’una banda, de la pretensió d’aparentar 
que no és un negoci -alguns fins i tot s’ofenen-; i per una altra, 
de pensar que, tot i haver hagut de canviar totes aquestes co-
ses per seguir venent, aquest alguna cosa  romàntica que fa del 
negoci alguna cosa especial pot quedar intacte. Però no.

Pel camí del canvi s’han anat trencant estrictes normes que 
lligaven el negoci amb el seu objecte de negoci. I no, no té 
res a veure amb internet, ni amb que la gent jove no llegeixi 
-cosa que ni tan sols és certa-. Té a veure amb que el sector 
ha sacrificat els seus procediments i garanties intentant fer so-
breviure la balança comptable en aquestes dures dècades de 
reconversió i crisi. Desposseït del compromís amb aquest algu-
na cosa  especial, el periodisme es converteix en una indústria 
com qualsevol altra. A saber, un que busca beneficis i que en 
realitat poc ha d’aportar a la salut democràtica de cap país.

I això és així precisament perquè aquest alguna cosa  espe-
cial depenia de certes litúrgies i codis que s’han anat sacrifi-
cant. Igual que alguns negocis compten amb normatives i re-
gulacions pròpies -la venda de medicaments, alcohol o tabac, 
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per exemple-, el periodisme també. I sense aquestes litúrgies i 
codis, sense aquestes regulacions i normatives, el que era un 
servei passa a convertir-se en un perill. Imagina un hostaler 
venent tabac a menors, o un periodista d’investigació dirigint un 
pamflet que només publica notícies pretesament manipulades.

I quines són aquestes regulacions especials? Per citar un 
exemple, segons la Llei, el director d’un mitjà és responsable 
subsidiari del contingut que es publica, així que en cas de co-
metre un delicte no només respondria l’autor de l’article, sinó 
també la direcció per permetre la seva publicació. Per citar un 
altre exemple, en cas de llançar-alguna cosa incorrecte, inexac-
ta o erroni, hauria de publicar una rectificació amb la mateixa 
mida, posició i importància en el medi reconeixent l’error.

Per què tal cosa és rellevant? Precisament, per la responsabilitat 
que se suposa a una indústria tan poderosa. Igual que un fàr-
mac opiaci és perillós en mans d’un addicte, una informació falsa 
o errònia és una arma d’influència política temible. Com negoci 
vinculat amb la salut democràtica, el periodisme hauria de saber 
equilibrar la seva legítima recerca del benefici econòmic amb les 
pràctiques bàsiques que han salvaguardat els seus estàndards.

N’hi ha prou amb un exemple senzill: els polítics són perce-
buts per una part important de la població com un problema, 
segons els baròmetres d’opinió de CIS. No és casual, tenint en 
compte que les notícies sobre corrupció i mala praxi han anat 
omplint els mitjans en els passats anys. Evidentment, aquests 
casos existeixen, són reals i mereixen menyspreu. Ara bé, tota 
l’anomenada classe política és així?

El periodisme té efectes i conseqüències. Per exemple, la con-
fiança en el sistema, en les institucions i en la democràcia ma-
teixa s’ha debilitat arran de l’anterior. A base d’informar sobre 
l’inusual -perquè la quotidianitat no interessa-, es crea la per-
cepció que l’extraordinari -per negatiu- és en realitat normal. 
Que tots els polítics són corruptes, per exemple. Que el sistema 
no funciona. I aquí es fa, forts l’antipolítica i el populisme.
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En nom del negoci, la indústria periodística ha anat retallant 
aquestes litúrgies de responsabilitat per publicar més contingut, 
més ràpid i arribar a més i més clientela. I per clientela  ja ni 
tan sols es parla sempre dels lectors. Quants titulars amb acu-
sacions més o menys velades acaben amb carreres polítiques 
i, anys després, un tribunal desestima els casos. El mal ja està 
fet, i no només per als afectats, sinó també en la percepció 
de el sistema. I tot per servir a causes que tenen molt més a 
veure amb ideologia o interessos econòmics que amb veritats 
factuals.

Periodisme delegat
En un interessant article de la Nieman Foundation sobre les 
possibles tendències periodístiques per a l’any 2020, Bill 
Grueskin descriu alguns reptes ètics al respecte d’aquestes 
qüestions. Reflexiona, amb encert, que davant problemes nous 
es necessiten estàndards ètics nous. La qüestió, però, no és 
només ètica, sinó directament funcional.

A grans trets, la indústria periodística ha passat a delegar al-
gunes de les seves funcions tradicionals perquè siguin altres 
els que les facin. De nou no és per mandra, sinó per minimitzar 
costos per maximitzar beneficis. Coses dels negocis.

Va passar, per exemple, fa uns anys amb la gestió dels comen-
taris. Internet va portar, en un dels seus innombrables canvis 
per al sector, la possibilitat que els usuaris veiessin publica-
des les seves impressions en els mitjans. La novetat va atreure 
l’atenció i la gent entrava a comentar per normalment acabar 
embrancat amb altres opinions enfrontades. Entraven per co-
mentar, per veure si responien, per replicar... I així en un bucle 
interminable d’audiència creixent.

Va arribar un moment en què l’èxit d’un article es mesurava en 
el nombre de comentaris. Als mitjans no els importava el con-
tingut d’aquestes converses, fins al punt que alguns arribaven 
fins i tot a posar a redactors a escriure esquers per generar po-
lèmica. En la línia del que planteja Grueskin: no haurien de te-
nir els mitjans responsabilitat pels continguts que es publiquen 
en la seva plataforma, encara que el contingut el generi algú 
aliè a la mateixa? Per exemple, si un comentari incita a l’odi, 
o conté insults, o amenaces de mort. Els mitjans s’emportaven 
l’audiència, però no es responsabilitzaven del contingut.

Les xarxes socials van acabar amb el problema: van externa-
litzar això per als mitjans i, de passada, acabaven en part amb 
el problema de l’anonimat. I es van endur l’audiència de pas, 
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és clar. I això va generar un altre problema. Què podien fer els 
mitjans per recuperar-la? Dues coses: caçar tendències en les 
xarxes, per una banda, i utilitzar el seu contingut per una altra.

Les dues coses van suposar noves delegacions de funcions. 
En el primer cas perquè, en lloc de buscar notícies rellevants i 
interessants, es van posar a veure de què parlava la gent a les 
seves xarxes socials i desenvolupaven aquestes idees amb la 
intenció de tornar a captar l’atenció perduda. El segon, perquè 
van començar a incorporar contingut aliè -fotografies, vídeos, 
acudits... -, en molts casos sense ni tan sols permís o atribució. 
Cosa de la reducció de costos, un cop més.

De nou la mateixa pregunta: si els mitjans se’n porten 
l’audiència, no haurien, per tant, ser també responsables de la 
qualitat, la rellevància i la veracitat d’aquest contingut? I quan 
un mitjà inclou un contingut extern i l’enllaça actuant d’altaveu, 
no té responsabilitat encara que contribueixi a la seva expansió 
i tregui rendibilitat d’això?

Externalitzant la responsabilitat
El problema amb les xarxes socials, per descomptat, no va aca-
bar aquí. En una altra delegació de funcions més, els mitjans 

van optar per renunciar a l’esforç que suposava arribar a les 
seves audiències. A internet la gent feia servir altres camins per 
arribar a la informació, així que -per allò d’estalviar costos per 
maximitzar beneficis, un cop més- els mitjans van començar a 
crear contingut dirigit a altres que no eren la seva audiència. 
Els titulars havien de agradar a Google. Els formats havien de 
funcionar a Facebook. Les idees havien de ser virals a Twitter. 
Els temes havien de servir per Instagram.

Així, es va deixar de crear contingut per a humans per co-
mençar a fer-ho per als mediadors que arribaven a l’audiència. 
Els efectes, obvis, no van trigar a arribar: si perds el control de 
l’accés a la teva audiència, has d’estar preparat per a dependre 
de la voluntat de tercers. Els mitjans ja no només depenien de 
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que als consumidors els interessés el seu producte, sinó també 
que els que feien d’intermediaris amb els seus consumidors els 
vingués bé per motius molt allunyats de la salut democràtica i 
més aviat relacionats amb la massa crítica i la notorietat.

Hi ha molts més exemples. Com quan el periodisme de cites ho 
va inundar tot, omplint els titulars de frases textuals indepen-
dentment de si eren certes o no. Els polítics i les empreses es 
van apoderar de la principal finestra de visibilitat del contingut, 
que els mitjans -una vegada més- havien delegat. Van passar 
a ser en molts casos eines al servei de les idees que altres vo-
lien fer arribar, contenidors d’argumentaris que havien delegat 
la forma i condicions en què qualsevol podia accedir a la seva 
visibilitat.

De nou, no tenen els mitjans la responsabilitat de donar context 
a una cita abans de publicar-la? La resposta, en molts casos, 
és l’excusa: si el protagonista de la història ho diu i resulta no 
ser veraç, és responsabilitat seva i no del mitjà, la funció única-
ment és la de mediació. Però, de veritat és així?

No obstant això, de totes les delegacions potser la més greu 
sigui precisament la de la veracitat. La proliferació de projectes 

periodístics basats en el fact-checking ho evidencia: la que va 
ser la funció primària dels mitjans -comprovar la veracitat de 
les històries que es difonen- apareix com un extra, un segell de 
qualitat en ocasions atorgat per agents externs a la redacció. 
Hauria de ser el bàsic, però es converteix en l’extraordinari.

Ja fins l’abast s’ha delegat. A les redaccions es premia la noto-
rietat dels seus redactors, de manera que la capacitat de tenir 
una comunitat de seguidors, l’ésser influent, es valora en oca-
sions més que el saber ser periodista en un sentit tradicional. 
Això sí, després s’exigeix a aquests periodistes que posin les 
seves xarxes al servei del mitjà, bé per donar visibilitat als seus 
temes, bé per evitar donar opinions personals que puguin dan-
yar la sensació d’objectivitat que pretenen conservar.

Alhora, en una pirueta improbable, els mitjans de sempre man-
tenen les seves editorials i articles d’opinió. Els mitjans, com a 
empresa, poden opinar, però castiguen als seus periodistes si 
ho fan. Els autors són mers productors i intermediaris, però no 
persones: creen el contingut i ajuden a la causa distribuint-lo en 
el seu entorn, però no poden fer visibles opinions que compro-
metin el contingut que l’empresa té a bé publicar.
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Hi ha mil exemples més. Però, com en tot, també sempre hi ha 
excepcions. A l’escola americana hi ha mitjans que afegeixen 
un comentari cada vegada que editen un contingut explicant 
quin canvi s’ha fet i perquè. Que auditen cada contingut de for-
ma interna abans de publicar-lo. Que, en fi, segueixen fent pe-
riodisme d’una manera en què s’equilibren aquestes essències 
tradicionals amb la creació d’un negoci rendible. Per això aug-
menten les seves subscripcions mentre altres només pensen 
en com fer diners. Perquè per més que tots dos siguin negocis, 
no és el mateix una cosa que l’altra, encara que sembli igual. 
(Infografia: Yorokobu – fotografies: Ijenet i Promora)
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A peu de la borrasca
Per Francesc Bracero / La Vanguardia

  
Aquesta setmana hem tingut l’oportunitat de seguir múltiples in-
formacions sobre els devastadors efectes del temporal Glòria a 
la costa mediterrània. A les cadenes de televisió ens han ofert 
l’última hora periodistes a peu de l’actualitat, en els llocs assotats 
pel vent i l’aigua. I en temps de Twitter, això és notícia per si sol.

De seguida han sorgit els defensors de bones pràctiques que 
tant abunden a les xarxes socials a criticar el fet que per donar 
una informació meteorològica hagi algú que hagi de patir en 
carns pròpies les inclemències de el temps.

Com ocurrència, és bona, però darrere de la cobertura que tan-
tes i tants periodistes han fet sobre el terreny hi ha molt més 
que la voluntat d’algú de posar-los a patir. A les cadenes de 
televisió no hi ha sàdics que pensen en com torturar els infor-
madors posant-los en situacions difícils de portar.

Hi ha llocs on el clima és fins i tot pitjor i no falten les trans-
missions en directe que mostren als que informen al lloc dels 
fets. Cada vegada que un huracà es dirigeix a la Costa Est dels 
Estats Units, les grans cadenes de televisió d’aquest país te-
nen a peu de platja a periodistes que informen, literalment, so-
bre l’arribada dels terribles vents i precipitacions. La CNN, per 
exemple, ho fa de forma repetida. I les connexions es repetei-
xen al llarg del dia. Però no és per caprici. Es diu comunicació.

Es podria fer des d’un estudi de televisió? Sens dubte. Ho creu-
rien els espectadors de la mateixa manera? Això és més dub-
tós. Estar a peu de la borrasca porta al públic al lloc dels fets. El 
periodista es converteix en la seva mirada, en les seves orelles, 
en la seva pell. És informació que difícilment es transmet des 
d’un plató a la calor dels focus i sense gens de vent.
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EL BUTLLETÍ de l’amic

La credibilitat és el valor principal que comparteixen els mitjans 
i els seus periodistes. Comptar les coses segons la mirada 
d’un altre no és el mateix que posar els accents, els matisos, 
les expressions i el coneixement que té qui trepitja el lloc de 
l’esdeveniment.

Per això és més important del que sembla que hi hagi dones 
i homes disposats a exposar-se a el fred, el vent i la pluja per 
donar a conèixer les situacions anòmalament adverses de el 
temps meteorològic. No es tracta de mortificar a ningú ni que 
ningú arrisqui la seva vida. Les cadenes capten el nostre interès 
perquè la persona que ens ho explica està en l’emplaçament on 
ocorren les coses, una de les màximes del periodisme.

I per acabar de valorar la tasca dels que narren aquests suc-
cessos climatològics no està de més recordar que darrere de la 
imatge de cada periodista que ens informa sobre el terreny hi 
ha una altra persona com a mínim que s’encarrega d’operar la 
càmera i que s’exposa d’igual manera. A tots ells, gràcies per 
ser-hi. (Foto: Icona Clima)
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