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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: L’opinió dels espanyols sobre els mitjans ha empitjorat durant el coronavirus
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Un món sense notícies?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Sis tendències que marcaran el ritme de les xarxes socials el 2021

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 44% dels consumidors troba rellevants els anuncis contextuals per les seves compres de cap d’any

NOVES EINES
El truc de WhatsApp Web per llegir els teus missatges sense estar “en línia”

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Dures crítiques al pla del Govern espanyol per al control de la desinformació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La cobertura s’acaba
TRIBUNA: Què és la veritat? Jo soc la veritat!
ENTREVISTA: Alà Baylac: “Mil Dimonis exerceix de vincle intergeneracional amb el català a la Catalunya Nord”
ANÀLISI: Laboratoris d’innovació en els mitjans: la transformació d’un model
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L’opinió dels espanyols sobre els 
mitjans ha empitjorat durant el 
coronavirus
Per Luis Palacions, editor / Digimedios

  
L’opinió que tenen els espanyols dels mitjans de comunicació 
social ha empitjorat sensiblement al llarg de la crisi del coro-
navirus, segons es desprèn de les dades de dues enquestes 
realitzades pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) en 
els mesos de juny i octubre.

Si el passat juny era el 37,7% dels enquestats els que respo-
nien que la seva opinió sobre els mitjans de comunicació social 
havia empitjorat, el percentatge es va elevar al 47,7% el mes 

passat. Al mateix temps, per als que havia millorat es va reduir 
del 26,3 al 22,9%. Uns percentatges aquests molt similars als 
que no havien canviat d’opinió 27 i 22%, respectivament.

Cal ressenyar que, en termes generals, s’ha produït un empitjo-
rament de l’opinió que els espanyols tenen de totes les institu-
cions, ja que només en un cas -el de el personal docent (mes-
tres), professors/es, educadors/es, etc.)- creix el percentatge 
dels que declaren que la seva opinió ha millorat.

Segons la perspectiva de DigiMedios, l’empitjorament de 
l’opinió dels espanyols sobre els mitjans de comunicació com 
a institució hauria de moure a la reflexió d’aquests mitjans, ja 
que contrasta amb l’indubtable esforç que s’ha fet per cobrir 
informativament la pandèmia de la COVID-19. (Infografia: ba-
loise.be)

Informe de transparència i bon govern sobre independèn-
cia i credibilitat editorial dels grups de comunicació

En paral·lel a les dades de l’enquesta del CIC aquest dijous es 
donava a conèixer l’Informe de transparència i bon govern so-
bre independència i credibilitat editorial dels grups de comuni-
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cació, realitzat per la Fundación Compromiso y Transparència. 
Les principals conclusions d’aquest informe, que correspon a 
l’any passat, són:

• Les deficiències en la configuració de la propietat i el govern, la 
gran assignatura pendent dels grups de comunicació espanyols.

• El grup Atresmedia és el que millor puntuació obté, encara que 
cap grup arriba a la qualificació de transparent.

• La tercera edició de l’informe  analitza els 21 principals grups 
de comunicació privats, cotitzats i no cotitzats.

En el rànquing elaborat en l’informe, el Grup Godó ocupa el 
vuitè lloc; empatats en el 11è lloc hi trobem Hermes Comuni-
cacions (El Punt Avui), Diari Ara, Prensa Ibérica (El Periódico), 
Promicsa (Diari de Tarragona) i Segre. L’últim lloc és per a El 
León del Español-El Español, amb 0 punts. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe de transparèn-
cia i bon govern sobre independència i credibilitat editorial dels 
grups de comunicació. CLIQUEU AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Un món sense notícies?
Per Luciana Gurgel / Portal dos jornalistas

  
Una de les preguntes que es van fer periodistes i investigadors 
durant els primers mesos de la pandèmia era si el guany de 
confiança a la premsa assenyalat en aquell moment pels estu-
dis deixaria residus. La resposta comença a emergir. I, almenys 
al Regne Unit, és bo.

L’estudi World Without News, encarregat per Newsworks, una 
organització formada per alguns dels principals diaris britànics, 
va revelar que en un escenari de notícies falses, desinformació 
i atacs a la llibertat d’expressió, el 66% dels consumidors de 

notícies va dir que “aprecia i valora més periodisme ”des de 
llavors.

En comparació amb moltes de les enquestes d’opinió estructu-
rades per fer un mapa de com s’informa la gent, les seves fonts 
preferides i el grau de confiança en cadascuna d’elles, l’estudi 
de Newsworks té un biaix diferent i més profund.

Va adoptar un enfocament conductual per captar el significat 
del periodisme per a les persones, què afegeix i com s’adapta a 
les seves vides, a partir de la pregunta “com seria un món sen-
se notícies?”. Per obtenir la resposta, els va privar de notícies 
durant uns dies per comprendre les reaccions i els sentiments.

Periodisme i democràcia. Millor la premsa.
El treball va revelar que el 70% dels enquestats va estar 
d’acord que un “món sense periodisme perjudicaria la societat 
democràtica”, destacant la feina que fan els professionals de la 
premsa per cobrir qüestions importants per a la societat, que 
d’una altra manera podrien passar per alt.

Per augmentar la felicitat d’un periodisme de qualitat, davant 
l’avenç de les xarxes socials com a font d’informació per als 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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joves, el resultat va ser encara millor entre les persones menors 
de 35 anys. En aquest rang, el 77% va dir que valora més els 
diaris, ja que els considera capaços de proporcionar informació 
fiable.

Tot i que el 42% dels menors de 35 anys va dir que utilitzaven 
més les xarxes socials en ple moment de la pandèmia, set de 
cada deu van dir que se sentien menys ansiosos per la infor-
mació que els transmetien després de consultar-la en un diari.

Hi ha un matís en la forma en què Newsworks es tracta a si 
mateix i als diaris de l’estudi. Es posiciona com una organit-
zació dedicada a la comercialització del sector dels diaris “en 
totes les seves formes, en un món multiplataforma”, abastant 
edicions en paper i canals digitals associats.

El seu propòsit és animar el sector publicitari a anunciar-se a la 
premsa, una tasca difícil en un escenari de forta caiguda dels 
fons publicitaris.

Segons un informe conjunt de la consultora WARC i la British Ad-
vertisers Association, la caiguda del mercat va ser d’un terç entre 
abril i juny, el pitjor resultat trimestral mai registrat, amb una pre-

visió de pèrdues de 3.600 milions de lliures el 2020. I la projecció 
es va reduir, preveient que el 2021 passarà del 16,6% al 14,4%.

Novetats de marques
En l’estudi, els diaris es classifiquen com a capçaleres de no-
tícies o “marques de notícies”, i no simplement com a premsa, 
que podria limitar les opinions donades pels investigadors a les 
seves impressions sobre la versió en paper.

Val a dir que les conclusions es limiten al Regne Unit. Però, de 
moltes maneres, es poden extrapolar a altres països, descomp-
tant particularitats com el paper que té la televisió aquí. També 
s’ha de tenir en compte que l’objectiu del treball és donar suport 
a la venda del diari al mercat; la secció final es dedica a això. 
Però això no el desqualifica de cap manera, ja que hi ha bones 
idees que poden servir de reflexió sobre les expectatives del 
públic i el que més valora, sobretot als diaris (i les seves ver-
sions digitals, per descomptat). I això també es pot extrapolar al 
periodisme de qualitat que practiquen els mitjans de proximitat 
i altres canals. (Infografia: Newsworks)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet l’estudi World 
Without News, encarregat per Newsworks. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La COVID-19 amenaça la 
supervivència de la premsa local

Les conseqüències de la crisi provocada per la COVID-19 en 
els mitjans de comunicació se sentirà de forma més intensa a la 
premsa local, fins al punt que “està en joc la seva supervivèn-
cia”. Així ho assenyala l’informe “Reptes editorials de la premsa 
local al món postcoronavirus”, elaborat pel periodista i consultor 
de mitjans Lluís Cucarella. En una ressenya que publica Xose 
Martín a l’APM, l’informe posa en relleu que si la premsa local 
ja havia quedat debilitada amb la crisi econòmica de 2008, ara 
la seva situació s’ha agreujat donada “la manca de desenvolu-
pament d’estratègies específiques” en aquest sector. Cucarella 
adverteix que encara no és una situació de no retorn, però la 

premsa de proximitat ha de ser “capaç de canviar i afrontar els 
reptes que tenen plantejats”.

Davant la possible manca de recursos, l’informe recomana als 
mitjans locals el foment del  periodisme col·laboratiu  i la recerca 
conjunta de solucions. Una altra clau seria  afavorir les relacions 
socials, per quan la COVID-19 ha restringit en major o menor 
mesura les relacions socials més pròximes, i els mitjans locals 
tenen una oportunitat en aquest àmbit si aposten per ser “més 
socials que mai, no només per cobrir l’agenda, sinó per crear-la”. 

Els mitjans locals, sempre segons l’informe de Cucarella, han 
d’aprofitar les possibilitats de l’entorn digital per situar-se al 
centre de les relacions professionals i socials, per exemple, re-
unint als seus lectors a través de conferències en línia amb re-
presentants de col·lectius, experts o polítics, “o posant en con-
tacte als que tenen preguntes amb aquells que poden tenir les 
respostes”. Oferir serveis als lectors, com els esdeveniments 
en línia o reunions virtuals, “implica resituar el diari local en el 
centre de la comunitat”.

Finalment, l’informe recomana que els mitjans locals comptin amb 
un  mur de registre, com a primer pas, per “poder accedir a algun 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tipus de contingut o servei, i tenir dades dels lectors per barris o 
districtes”. Cucarella adverteix que “cap mitjà local serà sostenible 
si no hi ha una estratègia enfocada a el coneixement de l’usuari”. 
Per posar-lo en marxa, recorda que no cal un gran desenvolu-
pament tecnològic i que amb aquesta mesura podem conèixer, 
per exemple, “des de quins barris s’estan connectant els lectors” 
i quins són els temes que més els interessen o preocupen per 
zones concretes i donar-los així una resposta informativa. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Romina Jorge)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Retos editoria-
les de la prensa local en el mundo postcoronavirus. CLIQUEU 
AQUÍ  

El periodisme i l’enquesta de la 
pandèmia

El periodisme s’enfronta a una convergència d’amenaces sen-
se precedents, fins i tot un possible “esdeveniment d’extinció” 
a què cal fer front amb tota urgència. Així d’alarmista es mostra 
el recent informe “Periodisme i pandèmia: una instantània glo-
bal dels impactes”. Està basat en una enquesta global a gran 

escala (125 països) amb més de 1.400 periodistes entrevistats. 
Realitzada pel Centre Internacional de Periodistes i el Centre 
Tow de la prestigiosa Universitat de Columbia. Els autors de 
l’informe posen en relleu la necessitat de motivar els donants i 
altres organitzacions que busquen donar suport al periodisme 
crític i independent.

Els periodistes enquestats informen haver percebut una major 
confiança en l’audiència (43%) i participació (38%). A més, el 
61% va informar del seu més gran sentit de compromís amb 
el periodisme i uns nivells renovats de missió. Els enquestats 
van des reporters de notícies fins editors i directors executius. 
Els autors usen el terme “periodistes” en un sentit genèric, el 
que s’està convertint en una tendència generalitzada. Com si la 
professió s’estigués diluint en una varietat d’especialitats cada 
dia més àmplia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El 17% dels enquestats diu que els ingressos de les seves 
empreses s’havien desplomat més del 75% durant els primers 
tres mesos de la pandèmia. Ni més ni menys que el 89% va 
informar que la seva empresa havia promulgat alguna mesura 
d’austeritat, inclosa la pèrdua de llocs de treball, retallades sa-
larials i tancaments d’establiments.

L’augment de la desinformació ha agreujat els problemes del 
28% dels enquestats, que diuen trobar desinformació diverses 
vegades a el dia. Entre les plataformes, les principals fonts de 
desinformació la troben a Facebook (66%), seguit de Twitter 
(42%) i WhatsApp (35%). (Font: ICFJ)

NOTA: El Butlletí us proposa llegir l’informe Periodisme i pandè-
mia: una instantània global dels impactes, resultat d’una amplia 
enquesta mundial realitzada per l’ICFG y el Centre Tow de la 
Universitat de Columbia. CLICAR AQUÍ  

El Quebec anuncia una ajuda de 10 
milions per a la premsa escrita

La província canadenca del Quebec proporcionarà una ajuda fi-
nancera de 1,3 milions de dòlars per imprimir i alliberarà 8,4 mi-
lions de dòlars per a l’organització Recycle Médias. “Els mitjans 
de comunicació escrits són un sector vital de la societat del 
Quebec”, va dir dimecres la ministra de Cultura, Nathalie Roy, 
en un comunicat de premsa. Aquesta ajuda governamental té 
com a objectiu “donar suport” a aquestes empreses “en les se-
ves activitats diàries i el seu desenvolupament”, va especificar.

La pandèmia ha pesat sobre els ingressos publicitaris dels 
mitjans de comunicació, que ja han de lluitar amb la filtració 
d’ingressos publicitaris dels gegants del web. Facebook i Goo-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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gle capturen fins al 74% dels ingressos publicitaris web de 
6.800 milions de dòlars canadencs, segons el Canadian Media 
Concentration Research Project. “Mentre les superpotències di-
gitals no facin front a la desinformació a les seves plataformes, 
necessitem que els mitjans separin el veritable del fals. Però 
aquest treball té un cost”, s’argumenta..

El Quebec també proporciona 8,4 milions de dòlars a Recycle 
Médias, una organització sense ànim de lucre que ha represen-
tat els diaris impresos de la província durant 20 anys. Compta 
amb 149 membres, inclosos Le Devoir, Quebecor Media, The 
Gazette, Hebdos Québec i altres grups de diaris comunitaris i 
independents de proximitat. L’ajut ha de compensar totalment la 
participació dels mitjans impresos en el sistema de finançament 
de les despeses de reciclatge de l’exercici 2020-2021. “Ideal-
ment, aquesta mesura hauria de continuar [més enllà de l’any vi-
nent]”, va dir Nguyen, de la FPJQ. És una forma d’ajudar que és 
senzilla i permet estalviar escassos dòlars als mitjans impresos 
quan el periodisme és més important del que mai va ser.”

Els mitjans impresos insten el govern de François Legault a 
eliminar-los completament del sistema de finançament dels 
costos de reciclatge, que consideren injustos i que, segons ells, 

posa en perill la seva supervivència. Des del 2010, els mitjans 
impresos han de participar en el finançament de la recollida se-
lectiva de municipis, però la factura que se’ls imposa continua 
augmentant. Entre el 2010 i el 2019, el cost per tona de paper 
processat va augmentar de 23 a 242 dòlars, un increment del 
950%, que va augmentar en 9 milions de dòlars (+ 350%) en la 
quota que han de pagar els diaris. (Font: Le Devoir – infografia: 

El Mundo prepara un ERO en totes les 
seves delegacions

La crisi de la premsa continua fent efecte. Unidad Editorial 
ha anunciat als seus treballadors un Expedient de Regulació 
d’Ocupació que afectarà a totes les delegacions del diari El 
Mundo. Els plans de l’editora passen per reduir les seves plan-
tilles a Catalunya, País Basc, València, Alacant i Illes Balears. 

En els propers dies, Unidad Editorial començarà les negocia-
cions amb els representants dels treballadors en les diferents 
delegacions. Àrees en les que actualment treballen 30 perso-
nes. A l’espera que comencin les negociacions i es formalitzi 
l’ERO. La notícia no ha estat ben acollida entre els treballadors, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que en els últims anys han vist especialment minvades les plan-
tilles. En el cas de les delegacions del diari El Mundo, tornen 
a ser les grans perjudicades després de tancar l’edició del seu 
diari a Màlaga, i de reduir de manera considerable la seva plan-
tilla al País Basc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La premsa de les Balears s’uneix per 
lluitar contra els acomiadaments de 
Premsa Ibèrica i El Mundo
En els últims dies tant Prensa Ibérica com Unidad Edito-
rial han anunciat que presentaran un ERO que suposarà 
l’acomiadament de més d’una desena de treballadors en les 
seves capçaleres. Aquests anuncis perjudiquen de ple diversos 
diaris que poden perdre a més de 30 treballadors. Així ho ha 
denunciat el Sindicat de Periodistes de les Illes, que ha posat 
l’accent en els acomiadaments que planegen sobre Diario de 
Ibiza i Diario de Mallorca -de Prensa Ibèrica- i El dia de Balea-
res -Unitat Editorial- i que posen en perill més d’una vintena de 
llocs de treball. Concretament, el grup que presideix Javier Moll 
ha anunciat que en les pròximes setmanes reduirà un 30% la 
plantilla del  Diario de Ibiza, el que suposarà l’acomiadament de 

15 professionals. En el cas del Diario de Mallorca, el nombre es 
redueix a quatre acomiadaments en aquest mes de novembre i 
a tres treballadors més en els pròxims mesos.

El mateix passa en El dia de las Baleares. La delegació del diari 
El Mundo, que actualment està formada per 15 treballadors, 
també patirà retallades. Des Unidad Editorial, no descarten tan-
car la publicació, que actualment no té edició en paper i reduir-
la a una corresponsalia, amb la pèrdua de llocs de treball que 
això suposa.

Des del sindicat de periodistes de les Illes Balears incideixen en 
la situació de debilitat d’executar aquestes decisions suposaria 
per a la premsa de les Baleras. Per això, ha demanat a les 
editores que busquin alternatives als acomiadaments i seguei-
xin apostant per l’impuls del periodisme local. L’SPIB considera 
que aquestes noves retallades són “un drama per a moltes fa-
mílies i també una passa més cap a l’empobriment del periodis-
me de l’arxipèlag”. (Font: Prprensa i Mediàtic)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La nova regulació audiovisual pot 
protegir “menys els menors”

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) es mostra “pre-
ocupada” davant “la pèrdua de protecció dels menors” que es 
preveu, diuen, a l’avantprojecte de la llei general de la comuni-
cació audiovisual. L’AUC alerta que l’avantprojecte de llei, pre-
sentat divendres passat a consulta pública, “és molt més ambigu 
que la llei actual” a l’hora d’abordar la protecció de menors i “eli-
mina algunes de les mesures actualment vigents” sobre aquesta 
qüestió. Per exemple, en la qualificació dels continguts per edats 
l’associació critica que “no s’estableix l’escala a aplicar” i “s’obvia 
que la qualificació i els seus distintius visuals i acústics han de 
ser similars per a tots els continguts televisius lineals”.

L’avantprojecte estableix que entre dos quarts de vuit i les nou 
del matí dels dies laborables i entre dos quarts de vuit del matí 
i les dotze del migdia dels caps de setmana es prioritzaran els 
programes dirigits a l’audiència infantil. Sobre aquesta mesura, 
l’AUC no només diu que es tracta “d’un brindis al sol” sinó que 
considera que “com a efecte arraconarà els programes a hora-
ris residuals”. (Font: Diari Ara)

Tot Sant Cugat celebra 35 anys 
plenament consolidat

El proper 28 de novembre, Tot Sant Cugat complirà 35 anys de 
vida i ho farà consolidat com el mitjà més llegit de la ciutat. Des 
de 1985, el Tot ha treballat per arribar a tota la població de Sant 
Cugat del Vallès, primer en format de setmanari en paper, i des 
de 2006 també amb l’edició digital.

Des dels seus inicis, Tot Sant Cugat ha apostat per ser pro-
per, plural i dinamitzador de la societat santcugatenca: “Sempre 
diem que és més que un mitjà, som un actor de la ciutat, una 
finestra perquè els santcugatencs se sentin part d’una comu-
nitat”, defensen des de la històrica capçalera. Per celebrar el 
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35è aniversari, aquest mes el Tot publica quatre especials en 
els quals el mitjà aborda passat, present, i futur de Sant Cugat 
del Vallès.

Tot Sant Cugat es distribueix gratuïtament cada divendres en 
més de 1.000 establiments de la ciutat, i és llegit per més d’un 
70% de la població, segons dades de l’observatori municipal. 
A més, és el digital de Sant Cugat amb més audiència, segons 
OJDinteractiva (a l’octubre va registrar 160.000 usuaris únics). 
(Font: Redacció AMIC – infografia: Tot Sant Cugat)

El projecte de La Veu acabarà 
definitivament si no arribem a les 500 
persones agermanades abans del 31 
de desembre
Per Moisès Vizcaino. Editor del Diari La Veu i Nosaltres La Veu. 
Fundador del projecte comunicatiu La Veu del País Valencià
 
El projecte comunicatiu de La Veu del País Valencià iniciat en 
2013, continuarà si arribem a les 500 persones agermanades 
abans del 31 de desembre del 2020. Ara com ara, ja hem supe-

rat el 70% de l’objectiu, però ens cal un esforç final de la nostra 
societat per a arribar al 100%.

Com ja sabeu, l’1 de gener de 2020 vam deixar d’actualitzar el 
Diari La Veu i vam tancar la redacció de València. La caiguda 
de la publicitat institucional ens va portar a un escenari en què 
era impossible continuar sufragant les despeses de la redacció 
i de tot l’equip de professionals.

Des d’aquell mateix dia, vam voler mantenir viva una xicote-
ta flama i hem anat actualitzant dia a dia la publicació digital 
Nosaltres La Veu, amb els continguts que ens han enviat des-
interessadament els nostres col·laboradors. A més, també pu-
bliquem setmanalment La Veu dels Llibres, revista d’informació 
i crítica literària amb continguts propis, i ara, gràcies a la vostra 
ajuda, també estem incorporant nous continguts periodístics.

L’objectiu és aconseguir les donacions necessàries de les per-
sones agermanades perquè el Diari La Veu del País Valencià 
siga un mitjà digital econòmicament viable i 100% independent. 
Per a poder-ho fer, durant el 2020 desitjàvem recórrer el país 
de Nord a Sud fent xerrades per a explicar-vos la proposta de 
recuperar el mitjà i demanar-vos suport. També per a tenir en 
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compte els vostres suggeriments. Lamentablement, la crisi sa-
nitària ens ha impedit fer aquestes reunions.

Volem que el nou Diari La Veu siga molt més que un diari en va-
lencià. Volem que siga una finestra oberta al món des d’una òp-
tica valenciana, feminista, antifeixista, ecologista i republicana.
A totes aquelles persones que creieu que la pervivència de la 
llengua i la batalla cultural, lingüística i social es juga en els 
mitjans de comunicació, vos encoratgem a donar suport al Diari 
La Veu del País Valencià. A més, gràcies al fet que les dona-
cions de nova modalitat es fan a través de la Fundació Cultural 
Jordi de Sant Jordi, podreu deduir-vos fins el 100% de l’import 
si sou contribuents d’IRPF.

Necessitem arribar al primer objectiu de 500 persones agerma-
nades de 150 € de nova modalitat abans que acabe el 2020, i 
així poder continuar el 2021.

Suma’t a l’objectiu de salvar La Veu. Agermana’t a La Veu ací! 
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Sis tendències que marcaran el ritme 
de les xarxes socials el 2021
Per Social Media Marketing

En els últims mesos, la 
forma en què els usua-
ris es relacionen amb les 
xarxes socials ha donat 
un gir, segons reflecteix 
l’informe anual de ten-
dències Think Forward 

2021 elaborat per l’agència We Are Social. La investigació s’ha 
centrat en la temàtica “The Social Reset” i reconeix el paper 
que han exercit aquestes plataformes en un any completament 
atípic marcat per la pandèmia del coronavirus.

Les relacions amb aquests canals han experimentat una “trans-
formació irreversible” segons l’agència, que recull sis tendèn-
cies claus que marcaran el ritme de les xarxes socials en 2021.

1. La vida simple.- Després de la irrupció de la pandèmia, les 
persones es troben revaluant el que és important per a elles, 

prestant més atenció als plaers simples de la vida i reconside-
rant el paper de les xarxes socials en aquest camí. En aquest 
punt, l’informe destaca l’augment de comunitats com la de Gar-
dening TikTok, on la gent comparteix consells i trucs de jardi-
neria.

2. Activisme.- Enmig de noves limitacions, el “activisme de bu-
taca” s’ha vist reforçat i les comunitats globals s’han adonat 
que el poder que exerceixen pot traduir-se en canvis tangibles 
offline. En aquest sentit, cada vegada hi ha més persones que 
s’informen sobre temes relacionats amb la justícia social a tra-
vés d’Instagram. També destaca la iniciativa #PullUpOrShutUp 
de UOMA Beauty que demana a les marques que siguin trans-
parents sobre la seva diversitat a nivell intern.

3. Proximitat.- La creença que les pantalles i les xarxes so-
cials tenen un impacte negatiu en les nostres relacions fora de 
línia s’està esvaint. En aquest punt, l’informe fa referència a 
Facebook, xarxa social que ha actualitzat el seu conjunt de re-
accions amb el emoji “care” per facilitar interaccions online més 
properes. A més, la gent està utilitzant TikTok per discutir temes 
complexos amb empatia.
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4. Referents en els quals poden confiar.- Les persones estan 
sent cada vegada més exigents pel que fa a qui segueixen i per 
què. Els professionals mèdics que democratitzen la informa-
ció s’estan tornant molt populars com a especialistes en camps 
específics i lluiten contra la informació errònia. Aquí destaca el 
doctor Anthony Fauci, expert en salut pública dels Estats Units, 
que va aconseguir una gran popularitat entre moltes comunitats 
de fans durant la pandèmia.

5. Plataformes independents.- El 2020 la forma en què els 
usuaris es relacionen amb les xarxes socials, utilitzant eines 
antigues per a nous propòsits i expandint el seu paper en la 
vida diària. Jocs com Fortnite i Animal Crossing s’han transfor-
mat en llocs de trobada, i el contingut en directe a les xarxes so-
cials s’han convertit en esdeveniments durant el confinament.

6. Creativitat Open Source.- En l’actualitat, els usuaris no no-
més interactuen amb el contingut de les xarxes socials, sinó 
que utilitzen aquestes plataformes per cocrear, especialment 
en xarxes com TikTok, que promouen la creativitat comunitària. 
Un exemple és el de Charli XCX, qui va col·laborar amb els 
seus fans a través de Zoom per escriure el seu últim àlbum.

Segons l’informe, el 2021 les persones revaluaran el paper que 
tenen les plataformes en les seves vides, cal reconsiderar les 
fonts amb les que interactuen i tornaran a aprendre a fer servir 
les xarxes socials amb aquestes tendències clau.

“La perspectiva d’un reinici social pot semblar aterridora, però 
ha anivellat el camp de joc i presenta una gran oportunitat per 
a les marques i els creadors. Com moltes persones, els espe-
cialistes en màrqueting estan bregant amb circumstàncies molt 
incertes en aquest moment. (Infografia: We Are Social)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe anual de tendències Think 
Forward 2020 de We Are Social. CLIQUEU AQUÍ  

La majoria dels ciutadans s’informa 
en mitjans digitals però confia més en 
el paper
Els diaris digitals estan guanyant la batalla per la informació 
a la premsa de paper, però aquesta té més credibilitat. Així es 
desprèn de les primeres dades de la enquesta elaborada per 
GAD 3 i la Fundació AXA per al fòrum independent de debat 
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Periodisme 2030. Dels consumidors d’informació diàriament, 
un 44,3% diu que fer-ho a través de diaris digitals. El 9,7% as-
segura informar-se dues o tres vegades per setmana. Davant 
d’això, tot just un 14% ho fa cada dia mitjançant els diaris de 
paper; un punt més -un 15%- ho fa dues o tres vegades a la se-
tmana i, finalment, gairebé un 30% llegeix premsa de paper tot 
just de forma esporàdica, mentre que un 23% dels enquestats 
diu no utilitzar-la mai.

No obstant això, el nivell de 
confiança en el diari de paper 
és una mica més alt que en el 
digital. Són molt pocs els que 
creuen que les mentida news, 
les notícies falses, vinguin a 

través de la premsa escrita. Gairebé el 59% atribueix aquest ti-
pus de notícies a les xarxes socials. De diaris tradicionals, el 
que més interessa és la informació local; a un 43% li interessa la 
política més propera, la del seu Ajuntament i Comunitat, davant 
d’un 36% que mostra més interès en la política d’àmbit nacional.

La premsa escrita mereix, després de la ràdio, un alt grau de 
confiança dels usuaris: Un 6’4 sobre 10 la ràdio; un 6’1 la prem-

sa escrita; 5’9 els portals digitals, 5’7 la TV i un 4’9 les xarxes 
socials. A més edat, més confiança en la premsa escrita i a la 
ràdio i menys en les xarxes socials. 

En resum: el paper, en transformació
Això significa, segons els responsables del sondeig, que els 
mitjans en paper, que es troben en procés de transformació, 
segueixen tenint un indubtable futur en el panorama mediàtic 
espanyol, encara que en cada vegada més dura pugna amb els 
digitals i les xarxes socials. Sobretot, perquè el consumidor de 
notícies es mostra més interessat per la informació local que 
per cap altra, i és en aquest aspecte en el que més es centren 
els mitjans de paper: el 76 per cent dels joves de 18 a 20 anys 
diu estar interessat per la informació local, davant el gairebé 90 
per cent dels majors de seixanta anys.

La televisió segueix sent la principal font d’informació en totes 
les edats, si bé es passa del 49 per cent entre els més joves, 
de divuit a vint anys, a prop del 80 per cent entre els majors 
de seixanta anys. No obstant això, la credibilitat de la televisió 
(5’9 sobre deu) és menor que la de la ràdio (6’8) i la premsa de 
paper (6’3), com hem vist abans.
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Més de la meitat dels joves (51 per cent) s’informa majoritària-
ment a través de les xarxes socials, seguides de la televisió (49 
per cent) i, molt per sota, en tercer lloc (28 per cent), dels diaris 
digitals. La premsa digital de pagament no sembla haver quallat 
encara en cap franja d’edat: no més del vuit per cent dels en-
questats diu acudir a aquests ‘murs’ per obtenir una informació 
més en profunditat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto-
grafia: laSexta- Pxhere)

El ventall dels murs de pagament: 
Quin és el més rendible per al lector?

La premsa escrita necessita noves vies de finançament i el pa-
gament per continguts premium s’ha convertit en un salvavides 
per als diaris de l’estat espanyol. La crisi que ha arrossegat la 
pandèmia s’ha convertit en un llast per als diaris, que busquen 
deixar enrere els ERTE i evitar acomiadaments massius en les 
seves plantilles. Pel que fa a continguts de pagament es refe-
reix, La Vanguardia i ABC han estat els dos últims diaris que 
han posat en marxa el seu mur de pagament. Tots dos han 
completat l’oferta de continguts premium del nostre país posant 
a disposició dels lectors un ampli ventall d’opcions i preu.

Quina és l’opció més econòmica per als lectors dins d’aquests 
continguts de pagament? ABC i La Vanguardia han optat per 
dues apostes econòmicament dispars. Mentre que el diari de 
Vocento ha optat per un paquet bàsic de 9,99 euros -només El 
País té un preu més elevat- el del grup Godó s’ha decantat per 
oferir un paquet bàsic de 6 euros mensuals, a l’igual que el que 
ja ofereixen Público o El Independiente. 

La resta de diaris que completen l’oferta de continguts premium 
són El Espanyol, amb una subscripció mensual de 6,99 euros; 
eldiario.es amb 8 euros al mes, i El Mundo amb 7,99 euros. Les 
dues capçaleres -a més de ABC- que demanen un major cost 
mensual són El Confidencial i El País, amb una subscripció de 
9 i 10 euros respectivament. (Font: Prnoticias)

The New York Times factura més per 
lectors de pagament digitals que per 
subscriptors a la seva versió impresa, 
però amb menys negoci
Nova fita per als comptes de The New York Times. Si en el se-
gon trimestre per primer cop  va facturar més per la seva versió 
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digital que per la impresa, en el tercer acaba de declarar que 
els seus subscriptors digitals ja generen més ingressos que els 
de el diari de paper Aquests dos punts d’inflexió mostren com 
la crisi del coronavirus ha accelerat la tendència preexistent de 
canvi de model, amb la caiguda de planificació publicitària, el 
descens de circulació del paper i l’enorme repunt de lectors de 
pagament a internet.

En concret aquests últims ja totalitzen més de sis dels set 
milions de subscriptors que té el diari. 4,7 d’ells paguen per 
l’accés digital a la informació, aproximadament un altre milió i 
mig ho fa per receptes o mots encreuats i 831.000 mantenen la 
seva subscripció al paper. L’augment de facturació d’altes digi-
tals de fins a un 34% va fer que The New York Times tanqués el 
trimestre amb 155.300.000 de dòlars associats a aquesta par-
tida, mentre que la caiguda del 3,8% en ingressos per lectors 
de pagament del paper va deixar la seva xifra de negoci en 
145.700.000. Això vol dir que  cada subscriptor de paper va ge-
nerar una mitjana de 175 dòlars en aquests tres mesos, mentre 
que un lector digital tipus suposa uns 25 dòlars.

La perspectiva és que les subscripcions digitals segueixin con-
solidant-se com el principal suport del diari, sota la predicció de 

la nova consellera delegada que hi haurà 100 milions de lectors 
de pagament en mitjans de parla anglesa el 2030 i el futur incert 
de l’edició impresa, a la qual el seu predecessor donava uns 20 
anys de vida, però que continua reportant importants ingressos. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
 

Les fotonotícies a Facebook obtenen 
pitjors resultats que si es publica 
l’enllaç sota el titular
Un estudi realitzat sobre 
23.000 publicacions de mi-
tjans a Facebook amb text 
i enllaç abans de la foto i 
12.000 publicacions amb 
model de fotonotícia con-
clou que l’ús d’aquest últim 
model de fotos enllaçades 
(les que, per exemple, automàticament creen les pròpies pla-
taformes o eines de posteo) no va augmentar el rendiment de 
Facebook per editors, i fins i tot va tenir un efecte negatiu subs-
tancial.
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La investigació, realitzada per Echobox (una plataforma de pu-
blicacions en xarxes socials), suggereix als editors, a la llum 
dels resultats “no introduir fotopublicaciones en la seva estra-
tègia social i, en canvi, centrar-se en altres factors que es pot 
aprofitar per millorar el tràfic de Facebook, com la qualitat del 
contingut”. Segons els autors de l’estudi, “ens vam proposar 
provar si les fotonotícies enllaçades donarien com a resultat un 
millor rendiment de Facebook”.

L’estudi fa saber que la introducció de fotonotícies enllaçades 
va tenir un impacte negatiu en el rendiment. A la Fase 2, quan 
el 20% de les accions compartides van ser publicacions de foto, 
les quatre mètriques van disminuir, i les majors caigudes es 
van produir en el percentatge de pàgines vistes de Facebook i 
les impressions de Facebook. Aquest impacte negatiu es va fer 
encara més pronunciat en la Fase 3, ja que el percentatge de 
publicacions amb fotos augmentar del 20% al 40%.

Tant les pàgines vistes absolutes de Facebook com el percen-
tatge de pàgines vistes de Facebook van disminuir substancial-
ment en la fase 3 en comparació amb la línia base establerta 
en la Fase 1, quan el 100% de les accions compartides van ser 
publicacions d’enllaços. Per confirmar els resultats, es va dur a 

terme una quarta fase durant la qual es van tornar a publicar les 
notícies amb enllaços sota el titular (sense foto enllaçada) en el 
transcurs de 6 setmanes. 

Una vegada que les publicacions amb fotonotícies enllaçades 
es van eliminar i el tipus de publicació va tornar a ser la de 
titular + enllaç + foto, les quatre mètriques estudiades van re-
gistrar un augment, tornant als valors de referència establert en 
la Fase 1.  Els resultats agregats van demostrar que l’efectivitat 
en les quatre mètriques mesures ràpidament es va recuperar. 
(Font: Laboratorio de Periodismo – infografia: deperu.com)

Els editors demanden Google a 
Espanya per l’impagament de drets 
d’autor
El Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (Cedro), que defensa 
els interessos d’autors i editors de llibres, diaris i revistes, ha 
presentat una demanda contra Google per l’impagament de, al 
menys, 1,1 milions d’euros en concepte de drets d’autors. Se-
gons explica aquesta organització, que compta actualment amb 
més de 28.000 membres entre escriptors, traductors, periodis-
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tes i editorials a Espanya, aquesta quantitat ha estat meritada 
per l’agregació de continguts que porta a terme l’empresa tec-
nològica a través del seu servei Google Discover.

La demanda reclama l’abonament dels drets de propietat 
intel·lectual derivats de l’agregació, per part de Google Disco-
ver, de fragments de notícies de diferents edicions digitals de 
diaris i d’altres publicacions, explica Cedro en un comunicat. 
La institució adverteix igualment que aquests drets estan sent 
pagats per serveis d’agregació competidors com Upday o els 
desenvolupats per empreses com Squid i Huawei.

Segons Cedre, l’import requerit en aquest procediment judicial 
“és una estimació del deute de Google, ja que per conèixer la 
quantitat real deguda per aquest agregador és necessari que 
aquesta empresa faciliti les dades efectives d’ús de continguts, 
la qual cosa podria portar a l’organització a reclamar més de 14 
milions d’euros”. (Font: AMI)
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El 44% dels consumidors troba 
rellevants els anuncis contextuals per 
les seves compres de cap d’any
Per Marketing Directo

Un estudi recent elaborat per IAS (Integral Ads Science) recull 
que el 89% dels consumidors valora la importància de la pu-
blicitat en línia per descobrir productes i promocions, i un 44% 
afirma que troba els anuncis contextuals de gran ajuda per les 
seves compres de cap d’any.

Amb la temporada de compres pràcticament a tocar, la seg-
mentació contextual es posiciona com l’eina perfecta perquè 
els anunciants puguin arribar al seu públic objectiu, ja que 

aquest tipus d’anuncis es serveixen en relació amb els interes-
sos dels consumidors en temps real sense utilitzar cookies de 
tercers, proporcionant així una major idoneïtat de marca i una 
millor experiència d’usuari.

També és important esmentar que segons l’estudi d’IAS, el 58% 
dels consumidors ja ha iniciat les seves compres de cap d’any. 
I els que encara no ho han fet, aprofitaran per donar inici a la 
temporada de compres amb motiu de dues dates importants en 
el calendari: Black Friday i Cyber Monday.

Tot i que la majoria de la gent pensaria que les compres estan 
en joc aquest any a causa dels profunds efectes econòmics de 
la pandèmia, segons un estudi global realitzat per Rakuten, el 
70% dels consumidors no preveu una disminució en la seva 
despesa durant el pic de la temporada de compres de 2020. 
Encara que hi ha noves consideracions que les marques han de 
tenir en compte aquest any, i que poden afectar la forma en què 
les persones compren: el 40% dels compradors ha expressat la 
seva preocupació per la salut i preferirà evitar grans multituds. 
És probable que aquest fet impulsi als consumidors cap a la 
compra en línia. 
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Atès que molts compradors evitaran les botigues físiques, 
aquest any la publicitat digital serà més important que mai. Els 
anunciants poden intentar satisfer les necessitats dels consu-
midors a centrar els seus esforços en posar anuncis digitals 
segmentats per context en entorns segurs i adequats. Però no 
tots els contextos són iguals quan es tracta d’aconseguir l’èxit 
d’una campanya, i els anunciants han de tenir en compte que 
la ubicació dels anuncis és essencial per connectar amb el seu 
públic. En aquest sentit, l’estudi de IAS també assenyala que 
els consumidors prefereixen veure anuncis contextualment re-
llevants en llocs segurs i amb bona reputació.

A més, els anunciants que aprofitin la segmentació contextual 
seran els que arribin millor a l’audiència amb una mentalitat més 
adequada. Les actuals tecnologies contextuals els permeten te-
nir un coneixement avançat del contingut que es publica i saber 
quins contextos funcionen millor d’acord amb els objectius de la 
campanya i, a més, els ajuden a identificar les tendències més 
rellevants per al posicionament de la seva marca. Aquest Mindset 
Màrqueting ofereix als anunciants la possibilitat de desenvolupar 
i reforçar els seus valors a l’associar-se amb el contingut adequat 
a través d’anuncis que criden l’atenció i aconseguir així importants 
KPIs, com l’acceptació de la marca o la intenció de compra.

Segons Statista, els deu productes més buscats durant el Black 
Friday de 2019 a escala mundial van ser dispositius i aparells 
tecnològics. Per tant, els articles que parlin de tecnologia poden 
ser un bon lloc per inserir nous productes, ja que els consumi-
dors els donaran un cop d’ull per buscar regals i prefereixen 
trobar fàcilment les promocions que busquen. Una investigació 
de dades recent realitzada per Seedtag mostra que els anun-
cis posicionats per context van millorar la intenció de compra 
de productes tecnològics com ordinadors portàtils, components 
electrònics, targetes de memòria i productes similars fins a un 
37%. Aquestes marques també van experimentar un augment 
mitjà de el 18% a brand awareness i un creixement de l’42% en 
brand favorability.

Els registres de seedtag també mostren que el contingut diari 
sobre tecnologia va créixer un 11% en la setmana del Black Fri-
day l’any passat. I aquest creixement es va mantenir durant la 
setmana de l’Cyber Monday (+7% volum de contingut). A més hi 
va haver un augment de contingut d’entreteniment de més del 
13% en comparació amb el volum mitjana habitual, que també 
està estretament vinculat a la tecnologia i pot ser d’interès per 
a algunes marques que vulguin posicionar els seus productes 
(per exemple, anunciar un PC o TV a contingut de videojocs). A 
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causa de la recuperació de les dades després de la pandèmia, 
Seedtag espera que el pic de contingut sigui similar aquest any, 
de manera que sembla que la tecnologia podria romandre com 
la categoria més buscada.

En definitiva, l’èxit en aquesta temporada de compres de cap 
d’any requerirà un esforç constant per part dels anunciants per 
interactuar amb els clients de la manera correcta. En aquest 
sentit, les dades mostren que els anuncis contextuals seran 
clau per ajudar els consumidors a prendre decisions de compra 
a mesura que canvien cap a les compres en línia i augmenta 
el volum de contingut on ubicar els anuncis durant les properes 
setmanes. (Infografia: Uno Cero)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’IAS (Integral 
Ads Science) Giving Season Goes Digital. CLICAR AQUÍ   

Primer retrat robot de l’auditor 
podcast natiu

Havas Paris i l’Institut CSA pre-
senten el primer estudi dedicat 
als oients de podcast natius, una 
nova pràctica publicitària que ha 
estat molt benvinguda. No hi ha 
un dia sense que la paraula po-
dcast es produeixi en una con-
versa, en un article o en un sopar a la ciutat. Per tant, escoltar 
el podcast natiu està en auge i gairebé s’està convertint en un 
ritual per als seus oients, de la mateixa manera que podria ha-
ver estat escoltar la ràdio, per exemple. Aquesta pràctica ha 
entrat realment en els hàbits del 74% dels seus oients. Prova 
que agrada a la pràctica: el 68% ja es considera “expert” o “in-
format” i el 60% considera que escolta cada vegada més. Una 
altra mostra de la seva gana pel format: gairebé 3 de cada 4 
oients diuen que estan disposats a pagar per accedir als seus 
podcasts preferits. L’enquesta també revela que 2 de cada 3 
oients natius de podcast no l’escoltaven fa un any.
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El podcast s’està convertint, com els mitjans tradicionals, en 
una nova pràctica cultural per als seus oients. El 90% dels 
oients de podcast natius consideren que és un mitjà per si ma-
teix. El 89% dels enquestats troba que hi ha diferències reals 
entre el podcast natiu i la ràdio. Diversos motius fan que l’èxit 
d’aquest nou mitjà provoqui l’entusiasme del seu públic:

• El podcast compleix diverses expectatives: desperta curiositat 
(92%) però també proporciona informació (89%)

• Per als seus oients, el podcast és sinònim d’autenticitat i proxi-
mitat

• També representa originalitat i llibertat de to (86%)

Els oients de podcast natius són un públic valuós: jove, connec-
tat, influent i difícil d’arribar als anunciants. En un període de 
desconfiança envers les marques, el podcast natiu apareix com 
una nova palanca per (re) establir una relació de confiança amb 
els consumidors. El 89% dels oients nadius de podcasts creu 
que el podcast és un mitjà d’expressió i comunicació que res-
pon a la marca. Cal buscar, doncs, el lloc de les marques més 
enllà de la publicitat tradicional. Si la pressió publicitària dels 

podcasts natius sembla acceptable per al 65% dels oients, el 
57% estaria disposat a pagar per no tenir publicitat. Per contra, 
el 74% dels oients de podcasts natius afirma estar interessat 
en que les marques i empreses que estimen ofereixen els seus 
propis podcasts. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Institut CSA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us amplia la informació sobre “Pre-
mier portrait robot de l’auditeur de podcast natif”. CLICAR AQUÍ  

Atemptat de Viena: les agències 
podrien tancar l’aixeta publicitària als 
mitjans més sensacionalistes

La cobertura de l’atemptat de Viena, que es va saldar el passat 
2 de novembre amb cinc víctimes mortals i diversos ferits a 
la capital austríaca, ha degenerat en acerades contra alguns 
mitjans al país centreeuropeu. I després que alguns anunciants 
hagin pres la determinació de donar l’alto a la seva publicitat 
en els mitjans que van informar de manera més controvertida i 
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groguista sobre el succés, algunes agències s’estan plantejant 
també un eventual boicot i el tema s’estudia ja a nivell de tota 
la UE.

Hi ha veus de multinacionals publicitàries que s’inclinen per per-
metre que el mercat decideixi, diuen que l’èxit dels mitjans està 
determinat pels lectors, els oients, el espectadors i el seu abast, 
i no per una o dues pàgines més de publicitat. I si el target de les 
marques, els productes i les empreses amb les que col·laboren 
pot ser aconseguit de la manera més eficient possible, indepen-
dentment dels canals, hi haurien d’emplaçar-hi les seves cam-
panyes. Senzillament, estratègia i planificació de mitjans. 

Per la seva banda, diversos anunciants de pes han anunciant ja 
la cancel·lació de les seves campanyes en determinats mitjans 

sensacionalistes, com a “una consideració i pietat per les vícti-
mes així per fer-se ressò de la preocupació pel sentir dels ciu-
tadans, per tant no ens anunciarem en un entorn que clarament 
esperona el terror i la violència”, segons Paul Pöttschacher, 
portaveu de Rewe Group, un grup alemany de cooperació al 
detall i al turisme diversificat. (Font: Horitzon – fotografia: DW)

CaixaBank, anunciant més actiu a 
internet a l’octubre

L’entitat va concentrar el 3,11% de tota l’activitat desenvolupa-
da per les més de 4.255 marques controlades per Arce Media-
Auditsa durant el passat mes d’octubre a internet. En segon i 
tercer lloc es van situar, respectivament, El Corte Inglés, amb el 
2,69%, i Volkswagen amb el 2,41%. La firma automobilística va 
encapçalar aquest rànquing al setembre.

Les tres marques de cap pertanyen també als tres sectors que 
major activitat han desenvolupat a internet en aquest període. 
El sector de distribució i restauració va ser el que més crea-
tivitats va produir: 7274, corresponents a 758 marques, sent 
també el primer per quota d’activitat, amb un 14,02% de tota la 
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desenvolupada durant el mes. En segon lloc se situa el sector 
finances i assegurances, amb 2.003 creativitats corresponents 
a 165 marques, el que representa el 13,29% de tota l’activitat, 
i el sector d’automoció, que acapara el 11,96% a través de 166 
marques i 2.573 creativitats.

Al costat de CaixaBank, El Corte Inglés i Volkswagen, el grup 
de les deu marques més actives està integrat per una compan-
yia de joc, Bet 365; una energètica, Iberdrola; una de telefonia, 
Euskaltel; una altra de distribució, els supermercats; una de co-
merç electrònic, Amazon i dos ajuntaments, el de Castelló i el 
de Madrid.

Marca va ser el mitjà digital que va atreure major quota de tota 
l’activitat publicitària, el 12,6%, seguit a distància per La Van-
guardia, que va obtenir el 7,22% i l’altre esportiu de caràcter 
estatal, As, amb el 6,93%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Arce-Media)

Banc Sabadell llança una campanya 
gràfica 

Fa un mes Banc Sabadell presentava la seva campanya Em-
presaris Optimistes, en què reconegudes cares de companyies 
espanyoles, com Borja Vázquez, cofundador i president de 
Scalpers- donen la seva visió positiva sobre com afrontar la 
pandèmia. Per a completar les peces audiovisuals, l’entitat fi-
nancera ha presentat una creativitat gràfica que suma a la seva 
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promesa de valor: “T’ajudem a gestionar els teus diners, com 
ajudem a les millors empreses”.

L’objectiu de la campanya és traslladar l’expertesa i el valor 
diferencial del banc, que utilitza el recurs de la il·lustració -i el 
doble sentit- per plasmar dos universos: el món empresarial i el 
de la banca personal. Sota l’estil editorial que manté el codi de 
comunicació propi de l’entitat, neixen dues il·lustracions, aplica-
des a color, que conviden a l’espectador a interpretar lliurement 
el doble joc.

Mentre alguns hi veuran un maletí i un capvespre, altres una 
ombra d’una casa al costat d’un camí que et porta cap a ella; o 
bé alguns, en comptes d’un camí, veuran una corbata aposen-
tada sobre una camisa. Una idea gràfica, il·lustrada per Eren 
Saracevic, que ja es pot veure a les mateixes oficines de Banc 
Sabadell així com en insercions en premsa. (Font: Reason Why)
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El truc de WhatsApp Web per llegir els 
teus missatges sense estar “en línia”
Per Pere Gelada / El Caso-El Nacional

La tecnologia fa que cada vegada estiguem més connectats, 
amb els avantatges que això implica tan a nivell professional 
com personal. Tot i això, també ens dificulta mantenir la discre-
ció quan ho volem. És per aquesta raó que cada vegada hi ha 
més aplicacions que permeten navegar en mode incògnit. Una 
d’elles és WhatsApp Web, la famosa aplicació de missatgeria 
adaptada als ordinadors de sobretaula, força útil per als perio-
distes.  

WhatsApp permet ocultar que estàs “en línia” quan accedeixes 
a l’aplicació. La manera més habitual i senzilla de fer-ho és ac-
tivar el “mode avió”’. Però si es tracta de WhatsApp Web, s’han 
de seguir una sèrie de passos per poder consultar l’aplicació 
sense que cap dels teus contactes ho vegi.

El primer que cal fer es accedir al Google Chrome Store, des-
carregar-se una extensió de les extensions existents que fan 

aquesta funció d’incògnit, com per exemple WA Web Plus, i 
executar-la al navegador. Una vegada completat aquest pas, 
es pot obrir WhatsApp Web i apareixerà un “+” a la part superior 
de la barra de direccions. Quan es pitja aquesta icona s’obren 
noves funcions per a l’aplicació.

 
WhatsApp Web permet ara utilitzar aquesta web de missatgeria 
al ordinador. Ara també de forma oculta / arxiu. Una d’aquestes 
noves eines que apareixen és la de ‘mode incògnit’, que surt 
representat amb el símbol d’un espia.  Quan es prem ja es po-
den llegir missatges sense que la resta d’usuaris sàpiguen que 
estàs connectat.  A més, tampoc surt el doble clic blau que es 
veu quan es consulta un missatge. 
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Les extensions per consultar WhatsApp Web de manera oculta 
ofereixen altres funcions que van en la mateixa línia. De fet, 
també podem escollir que no es vegi l’hora de l’última vegada 
que hem accedit a l’aplicació. 

D’aquesta manera, quan estiguem connectats a WhatsApp des 
del nostre ordinador i no desitgem que algú sàpiga que hem 
llegit el seu missatge o estem connectats, ja tenim la manera 
de mantenir tota la discreció. (Il·lustració: El Caso-El Nacional)

Intel·ligència artificial per a 
periodistes

L’ús d’IA obre tot un 
món de possibilitats per 
al periodisme i la co-
municació, però també 
genera nous debats i 
temors. La intel·ligència 
artificial defineix part 
important de la nostra vida diària. Determina el contingut que 
consumim en xarxes socials, la publicitat personalitzada que 

veiem a internet, però també podria fer-ho amb penes car-
ceràries, tractaments clínics i ascensos laborals.

Per això hem d’entendre de què parlem quan parlem 
d’intel·ligència artificial per desenvolupar habilitats que ens per-
metin comprendre, explicar i debatre les seves implicacions i 
possibilitats, així com aprofitar els avantatges que ofereix.

La intel·ligència artificial permet ensenyar a les màquines a 
exercir labors complexes que fins ara només podien fer hu-
mans. Per exemple, gestionar enormes quantitats de dades 
estadístiques. Com poden aprofitar els mitjans de comunicació 
i els periodistes aquestes habilitats? Les redaccions poden de-
legar a les màquines les tasques més repetitives i rutinàries, 
com transcriure una entrevista, però també trobar una aliada 
per oferir una experiència més personalitzada als usuaris.

L’ús d’IA obre tot un món de possibilitats per al periodisme i la 
comunicació, però també genera nous debats i temors. (Font i 
infografia: Prodigioso Volcán)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia IA per a periodis-
tes, una eina per explotar, elaborada en col·laboració per l’equip 
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de Prodigioso Volcan; Karen De la Hoz, directora d’estratègia 
digital i Comunitat de la Fundació Gabo, i Florència Coelho, 
New Media Research en el diari La Nación, d’Argentina. CLI-
QUEU AQUÍ  

Nova actualització de WhatsApp: 
missatges temporals que 
desapareixen als set dies
Missatges temporals que desapareixen als set dies: així és la 
nova actualització de WhatsApp. Per activar l’opció dels missat-
ges que desapareixen, i que afectarà a tots i cada un d’ells, cal 
que l’usuari activi a WhatsApp l’opció de missatges temporals. 
Un cop activats, els nous missatges que s’enviïn desapareixe-
ran després de set dies. Això sí, els missatges enviats o rebuts 
amb anterioritat no es veuran afectats per aquesta selecció. 
També és possible activar-los en un xat individual o en un grup. 
Això sí, la persona que activi els missatges temporals en aquest 
últim cas haurà de ser l’administrador.

Això vol dir que si un usuari no obre WhatsApp en un període de 
set dies, aquest missatge haurà desaparegut abans que hagi 

pogut veure-ho la persona en qüestió. No obstant això, la vista 
prèvia del missatge encara podria mostrar-se en les notifica-
cions fins que s’obri WhatsApp. Això sí, si es reenvia un missat-
ge temporal a un xat amb els missatges temporals desactivats, 
el missatge no desapareixerà en aquest xat. D’altra banda, si 
un usuari crea una còpia de seguretat abans que desapare-
gui un missatge, aquest s’inclourà en la còpia de seguretat. Els 
missatges temporals s’eliminaran quan un usuari faci la restau-
ració des d’una còpia de seguretat. (Font: Marketing Directo)

Una extensió et lliurarà de Pinterest 
en les cerques de Google Imatges
A l’hora de buscar una imatge a Internet, imagino que la gran-
díssima majoria recorre a Google Imatges. Moltes vegades, 
imatges de Pinterest apareixen en els primers resultats, una 
cosa que molesta a molts usuaris. Gràcies a Unpinterested! po-
dràs evitar haver de passar per Pinterest (que, moltes vegades, 
fa d’intermediari) per arribar a una determinada imatge o a una 
pàgina que pugui albergar el contingut que estem buscant.
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Es tracta d’una extensió totalment gratuïta per a Google Chro-
me i Firefox que s’encarregarà d’ocultar totes les imatges de 
Pinterest quan fem cerques a Google Imatges. I és que Pinter-
est pot ser una plataforma genial per a determinades ocasions 
o usos, però pot ser una interferència molesta si estem tractant 
de buscar alguna cosa específica a Google. Existien eines simi-
lars per a les recerques a Google, però no funcionen a Google 
Imatges. Això sí, sembla que dóna alguns problemes a l’hora 
d’utilitzar Google Maps. (Font: Genbeta)

WhatsApp estrena botó de compres 
amb catàleg de productes y 
pagaments des de la pròpia aplicació
Fa diverses setmanes que es ve parlant sobre les compres dins 
de WhatsApp i el nou botó que l’aplicació estaria integrant en 
els perfils de negocis. I ara Facebook ha llançat oficialment la 
funció en tot el món, de manera que el botó de compres de 
WhatsApp ja pot usar-se a Espanya. Els comptes de negocis 
ja podien armar el seu catàleg des de fa alguns mesos, però 
aquest botó elimina la necessitat que l’usuari visiti el perfil d’un 
contacte per saber si és venedor i té productes disponibles.

L’altra novetat és que el 
catàleg que abans només 
era informatiu, ara permet 
comprar directament des 
WhatsApp, de manera 
que simplement tocant la 
icona de botiga en un xat, 

l’usuari pot afegir un producte a la cistella i fer la comanda di-
rectament des de l’aplicació. Els negocis que vulguin fer ús del 
botó de compra hauran de tenir un compte registrat a l’app de 
WhatsApp Business i hauran, per descomptat, de crear un ca-
tàleg. Un cop fet això, el botó apareixerà automàticament en 
tots els xats amb els seus clients.

Des del propi xat es pot consultar l’estat de la comanda i el 
pagament. Facebook ha esmentat que WhatsApp Business co-
brarà als seus clients empresarials “per alguns dels serveis que 
ofereixen”, tot i que de moment no han explicat quins, quan, ni 
com. Si ets usuari regular de WhatsApp només veuràs aquest 
botó en els xats amb aquelles empreses i negocis que facin ser-
vir WhatsApp Business i hagin configurat els passos necessaris 
perquè aparegui en els seus comptes. El nou botó de compra 
substituirà el de trucada de veu . Per trobar a l’enllaç de trucada 
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de veu, només hauràs de tocar la icona de trucada per seleccio-
nar una trucada de veu o una trucada de vídeo. (Font: Xataca)

El 10è Congrés Internacional de 
Comunicació i Tecnologia de la UPV 
es fa en línia
Aquesta setmana té lloc la desena edició del Congrés Interna-
cional de Comunicació i Tecnologia – Comunica2 que promou 
el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. 
La programació d’enguany es fa en línia de forma excepcional 
per la pandèmia. El Comunica2 aplega professionals del perio-
disme, el màrqueting, la publicitat i l comunicació que exposa-
ran aspectes sobre diversos àmbits d’actuació (turisme, cièn-
cia, educació i projectes mèdia, entre d’altres) en una trentena 
de xerrades i presentacions.

En la programació destaquen sessions com La publicitat, posi-
tiu en Covid-19, a càrrec de Ruth Barrero Cepeda (UOC) i Pa-
blo Vizcaíno-Alcantud (UA); Divulgació de la ciència en femení, 
amb Ester Micó Amigo (UIB) i Rebeca Diez Somavilla (UPV), o 
La innovació periodística en la comunicació acadèmica: evo-

lució de les publicacions sobre nous formats periodístics, amb 
Carlos Lopezosa (UPF), Lluís Codina (UPF) i Ariadna Fernán-
dez-Planells (UPV). (Font: Comunicació 21)
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Dures crítiques al pla del Govern 
espanyol per al control de la 
desinformació
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), la Xarxa de 
Col·legis Professionals de Periodistes (entre els quals hi ha el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya), i la Federació de Sin-
dicats de Periodistes, entre d’altres organitzacions, van re-
accionar contra l’aprovació per part de Govern espanyol d’un 
procediment de actuació contra les conegudes com fake news. 
Mitjançant aquest sistema, el Govern monitoritzarà la informa-

ció i podrà sol·licitar col·laboració als mitjans de comunicació 
per perseguir la “difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica 
de desinformació, que persegueixen influir en la societat amb 
fins interessats i espuris”.

L’ordre, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat i signada pel Mi-
nisteri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria De-
mocràtica que dirigeix Carmen Calvo, que ja ha estat beneïda 
per Brussel·les, justifica aquesta decisió en què “un dels pilars 
que sustenten a les societats democràtiques és el accés a la 
informació veraç”, segons paraules de la vicepresidenta Car-
men Calvo.

En canvi, aquesta mesura ha desencadenat nombroses críti-
ques des dels propis mitjans de comunicació, que consideren 
que aquesta mesura “pot convertir-se en censura” .

En un comunicat, els Col·legis professionals i les associacions 
de premsa deixen clara la seva postura: “El periodisme té com 
una de les seves principals obligacions la recerca de la veri-
tat i la defensa de la llibertat i estem totalment d’acord amb 
qualsevol iniciativa en aquest sentit”, però no consideren ade-
quat que el control estigui en mans de l’Executiu. És més, els 
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professionals del periodisme denuncien que s’està aprofitant la 
pandèmia per a generalitzar les cobertures per pool, i on es 
demana fer rodes de premsa, muts i “canutazos” amb garanties 
de seguretat.

També des de l’oposició. “Sánchez treu una ordre per vigilar 
mitjans i perseguir el que el seu gabinet consideri desinforma-
ció”, va escriure Pau Casado a les xarxes socials, i va anar més 
enllà: “Atacaven a la premsa crítica, assenyalaven periodistes 
i ara creen un orwellià Ministeri de la Veritat”. El PP, de fet, ha 
amenaçat ja amb recórrer el pla: “Demanem explicacions a les 
Corts i si no rectifiquen recorrerem a Europa” .

L’Executiu ha elaborat una estructura composta pel Consell de 
Seguretat Nacional, el Comitè de situació, la Secretaria d’Estat 
de Comunicació, la Comissió Permanent contra la desinforma-
ció, les autoritats públiques competents i, finalment, el sector 
privat i la societat civil. Amb aquest últim, el Govern explica que 
podrà sol·licitar la col·laboració dels mitjans la contribució es 
consideri “oportuna i rellevant” per combatre les fake news .

En l’ordre s’argumenta que el sector de la comunicació pot con-
tribuir a aquest objectiu “amb accions com la identificació i no 

contribució a la seva difusió”. Això sí, els mitjans de comuni-
cació no estaran representats en l’estructura que s’ha plante-
jat des de Moncloa. A més, en aquest marc per lluitar contra 
la desinformació quedaran també integrats al Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI), la Presidència del Govern de l’estat i els 
gabinets de comunicació de tots els ministeris.

S’emparen en que aquesta estratègia “és una resposta a la 
petició de la UE de desenvolupar i coordinar plans nacionals 
contra la desinformació” i apuntant que “en cap cas es vigilarà, 
censurarà o limitarà el lliure i legítim dret dels mitjans a oferir 
els seus informacions”.

Cal afegir, finalment, que Reporters Sense Fronteres considera 
que “l’excessiva ambigüitat” del procediment d’actuació contra 
la desinformació aprovat pel Consell de Seguretat Nacional su-
posa un “perill potencial” contra la llibertat de premsa. Per això, 
demana al Govern espanyol que concreti en què consisteix el 
pla per lluitar contra les anomenades fake news.  (Fotografia: El 
Independiente de Granada)
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L’impacte de COVID-19 en el negoci 
de les notícies 

Dimecres es va fer públic un nou informe del Reuters Institute  
sobre com la pandèmia afecta les editores de premsa indepen-
dents de tot el món. L’informe, escrit per Rasmus K. Nielsen, 
Federica Cherubini i Simge Andı, es basa en una enquesta a 
1.65o punts de venda i en entrevistes a set organitzacions de 
notícies que operen en països on la llibertat de premsa és limi-
tada. Destaquem les conclusions principals. 

Un abast més gran.- Una clara majoria dels mitjans de comu-
nicació independents que van respondre a l’enquesta diuen que 
el seu abast de públic ha augmentat durant el COVID-19. No 

obstant això, gairebé una cinquena part dels enquestats (prin-
cipalment diaris impresos) informen que la seva audiència ha 
disminuït.

Un ingrés menor.- Els ingressos de la majoria de les editores 
consultades per la nostra mostra han disminuït. Al voltant del 
22% espera una caiguda significativa (1-20%), el 21% una cai-
guda molt significativa (21-30%) i el 36% caigudes greus del 
30% o més. No obstant això, el 14% afirma que espera uns 
ingressos estables o fins i tot creixents el 2020. 

El més afectat.- Entre els enquestats, els mitjans de comuni-
cació comercials són els més afectats per la crisi, especialment 
els publicitaris, així com els diaris i els mitjans locals. Les que 
ho fan millor són les redaccions en línia més petites, algunes 
d’elles sense ànim de lucre i que sovint inverteixen més a la 
seva redacció. 

Finançament necessari.- Quan se’ls va preguntar quin és el 
tipus de suport més important que els agradaria obtenir, el 65% 
dels enquestats van dir que donaven suport al finançament. Al 
voltant d’un 19% ha mencionat suport en productes i innovació 
i un 6% ha mencionat formació en tecnologia. 
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La figura.- Si els enquestats són indicatius de la situació més 
àmplia de la indústria informativa mundial, només els diaris con-
sideren una pèrdua que podria arribar a una disminució dels 
ingressos previstos de 30.000 milions de dòlars el 2020. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia) Llegeix l’informe AQUÍ

En mig de la pandèmia, les 
subscripcions digitals han estat un 
raig de llum
Enmig dels núvols foscos i la Covid-19 
que penjaven sobre la indústria dels mi-
tjans, les subscripcions digitals han estat 
un autèntic raig de llum. A mesura que els 
consumidors busquen històries ben in-
vestigades sobre la pandèmia, han anat 
creixent cada vegada més cap a fonts de 
notícies de confiança i han estat dispo-
sats a pagar per contingut de qualitat.

L’autèntic abast d’aquesta tendència es revela a l’edició Q3 
2020 de la instantània global de subscripcions digitals de FIPP, 

feta en associació amb els líders del mercat de parets de paga-
ment CeleraOne, que es va llançar el penúltim dia del congrés 
virtual mundial de mitjans FIPP d’aquest any. 

“Les subscripcions digitals i les parets de pagament estan 
emergint ràpidament com el principal motor d’ingressos per 
a moltes empreses de mitjans de comunicació”, va dir James 
Hewes, president i director general de FIPP. “El fenomen de les 
subscripcions digitals i els murs de pagament és global. No hi 
ha cap país a la Terra on aquest model no funcioni ”.

“És el contingut que impulsa les subscripcions”, va dir Marc Is-
ler, director d’ingressos del grup suís Tamedia. “A més, l’estreta 
col·laboració entre el nostre departament i el departament editorial 
ens va portar a l’èxit. Va ser l’equip editorial qui, amb passió, va 
decidir cada dia quin contingut era premium i quin no. Això suposa 
una gran diferència per a un model de mesura en què un algoris-
me ho decideix. Va ser fonamental fer que la gent de la sala edi-
torial sentís que directament genera conversions”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Connecting Global Media)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’edició Q3 2020 de la instantània 
global de subscripcions digitals. CLIQUEU AQUÍ  
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Periodisme esportiu de qualitat

Un nou estudi proposa ensenyar deontologia professional en fa-
cultats a partir de pel·lícules i sèries sobre periodisme esportiu. 
Des de la Universitat es promouen investigacions que també 
s’ocupen del periodisme esportiu i, malgrat ser aquesta encara 
una parcel·la d’estudi gairebé residual, es formulen cada vega-
da més propostes interessants, tant per millorar l’ensenyament 
del periodisme com per elevar reflexions necessàries sobre 
la seva pràctica professional. Aquest és el cas que ens ocu-
pa, el d’un recent estudi que posa sobre la taula la possibilitat 
d’afavorir l’aprenentatge dels preceptes fonamentals de l’ètica 
en estudiants de facultats i escoles de Periodisme a partir de 
pel·lícules i sèries sobre esport i sobre l’exercici professional en 
aquest camp informatiu especialitzat.

En l’article, que acaben de 
publicar els professors-in-
vestigadors de la Universi-
tat Complutense Francisco 
Javier Montero i Maria de 
la Mar López-Talavera a la 
revista Estudios sobre el 

Mensaje Periodístico, es proposa integrar la ficció audiovisual a 
la metodologia d’ensenyament a l’aula, de manera que la pro-
jecció de pel·lícules complementi l’explicació teòrica. 

Amb aquest objectiu, en aquest estudi s’han extret 56 exemples 
de consideracions ètiques per a explicar la conducta professio-
nal de periodistes a partir de 24 pel·lícules i 2 sèries. Concre-
tament, mitjançant l’anàlisi crítica d’aquestes obres es il·lustren 
gairebé una vintena de principis ètics del periodisme. Els autors 
conclouen que la ficció audiovisual projecta i fa prevaler una 
imatge desfavorable del periodista esportiu en la societat ac-
tual. Així mateix, es reafirmen en la seva proposta pedagògica 
d’utilitzar aquests exemples amb estudiants com a via eficaç 
per explicar quines són les principals infraccions ètiques que 
es cometen i els models positius que han de emular acords a 
l’acompliment dels codis de la professió. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – fotografia: Facultat Blanquerna) 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us aporta tota la informació sobre 
aquest projecte encaminat cap al periodisme esportiu de quali-
tat, publicat a la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico. 
CLICAR AQUÍ   
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El TERMCAT i el Departament de Salut 
publiquen un diccionari de l’atenció a 
la salut mental i a les addiccions

El Departament de Salut i el TERMCAT acaben de publicar la 
Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, 
una obra que recull 264 termes sobre l’atenció a les perso-
nes amb problemes de salut mental. El diccionari s’ha fet amb 
l’assessorament continuat de diferents professionals de la psi-
quiatria i amb la col·laboració de la Societat Catalana de Psi-
quiatria i Salut Mental.

L’obra pretén reflectir el model actual d’atenció a les persones 
amb problemes de salut mental, caracteritzat per una atenció 

integral, integrada i centrada en la persona, des d’una perspec-
tiva comunitària, que prioritza l’autodeterminació i l’autonomia 
de les persones i destaca la importància de les xarxes de suport 
i la inclusió social. Aquest diccionari forma part de la col·lecció 
Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofe-
reix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.

Els Premis de Comunicació Local 
reconeixen la feina de ràdios i 
televisions de La Xarxa
El jurat dels Premis de Comunicació Local  ha donat a conèixer 
els guanyadors dels recuperats guardons en la cloenda del 21è 
Mercat Audiovisual de Catalunya. En aquesta edició, el jurat ha 
concedit premi al millor professional a totes les ràdios i televi-
sions locals de La Xarxa per “l’esforç i el treball realitzat en difícils 
circumstàncies durant els moments més crítics de la pandèmia”.

Pel que fa a la categoria de mitjans, els guanyadors són:

• Televisió: Televisió de Cardedeu, “per la seva resiliència, la 
capacitat de mantenir viu l’esperit pioner de la televisió de proxi-
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mitat, la manera que ha tingut de sobreposar-se a escenaris 
adversos amb l’única força de la participació dels ciutadans. El 
jurat valora finalment el seu esperit innovador i la capacitat de 
promoure l’alfabetització mediàtica efectiva en el seu territori”.
• Ràdio: Ràdio Arenys, “per la consistent trajectòria sostinguda 
per l’emissora pionera de les ràdios municipals. També per la 
capacitat que ha tingut de mantenir viu el compromís amb la 
realitat local fomentant la participació i per la seva capacitat 
d’adaptació als canvis tot incorporant tota mena d’innovacions 
al servei de la qualitat dels continguts”.
• Digital: L’Oest, “per la seva capacitat de fer visible l’energia 
positiva d’un territori plasmada en iniciatives dels diferents ac-
tors socials i també per l’abordatge seré i detingut dels temes 
que aborda, així com per un ús acurat del recursos disponibles 
en un mitjà estrictament digital”.
I en la categoria de continguts audiovisuals s’ha premiat:
• Vídeo: Territori Contemporani de VOTV, “per l’esforç reeixit de 
projectar les accions i les activitats de l’art i el pensament con-
temporanis al territori, també per combinar la informació amb 
la reflexió dels protagonistes, utilitzant el llenguatge del vídeo 
amb intencionalitat creativa”.
• Àudio: Ones de Ciència de Ràdio Cambrils, “per la capacitat 
de posar en valor la ciència divulgant-la de manera entenedora 

per a la ciutadania, tot això fent-ho des de la proximitat amb 
investigadors lligats al territori, i per la seva tasca de projecció 
de les dones científiques”.
• Multimèdia: IGDA Igualada Guia d’Àudio de Ràdio Igualada, 
“per l’encert de donar valor afegit a l’esforç de producció de 
continguts originals de caràcter local, transformar-los en un nou 
producte que assoleix renovades funcions com ara l’educativa i 
especialment la de promoció del patrimoni tot afavorint el gaudi 
de veïns i de forasters”.

Als Premis de Comunicació Local 2020 s’han presentat 93 pro-
jectes de 20 televisions i 35 ràdios de proximitat. Les tres moda-
litats de la categoria de mitjans estan dotades amb 2.000 euros 
cadascuna, i la resta amb 1.500. (Font: Comunicació 21)

El concurs periodístic Josep Pernau 
per a estudiants fa 15 anys

L’Ajuntament de Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya han posat en marxa la 15a edició 
del concurs periodístic Josep Pernau. La iniciativa es dirigeix 
a l’alumnat de centres educatius que cursen ESO, batxillerat i 
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cicles formatius, per promoure una actitud reflexiva i crítica, afa-
vorir l’expressió escrita, i fomentar el coneixement de la premsa 
escrita. El termini per presentar treballs finalitza el 28 de febrer. 
El concurs consisteix en l’elaboració de treballs amb el format 
de cartes al director (per a l’alumnat d’ESO) i articles d’opinió 
(batxillerat i de cicles formatius) sobre qualsevol temàtica, es-
crits en català o castellà. A més, es compta amb la col·laboració 
de diferents mitjans de comunicació locals per a fer la difusió 
dels treballs guanyadors i finalistes.

En l’anterior edició es van presentar 296 treballs (133 de primer 
cicle d’ESO, 88 de segon, i 75 de batxillerat i centres formatius) 
de 13 centre educatius, amb 44 professors implicats. (Font: 
CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Claus per a la redacció digital i de marca.- On line. Del di-
marts 17 de novembre al dijous 17 de desembre (10 hores) - 
Amb aquest curs, a càrrec d’Adrià Caballero, l’alumne ampliarà 
els seus coneixements sobre redacció, coneixent les singula-
ritats que aporta el context d’internet i aportant totes les eines 

que ha de conèixer per adaptar la seva forma d’escriure a allò 
que demanden actualment els gestors de contingut, el posicio-
nament i la forma en què l’usuari consumeix la informació.

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Di-
mecres 18 i dimarts 24 de novembre (de 10.00h a 13.00h) - En 
aquest curs intensiu, dirigit per Enrique San Juan, obtindràs 
els coneixements necessaris per crear el teu propi podcast i 
l’hauràs de posar en pràctica de manera immediata. L’objectiu 
és aprendre l’essencial per a la producció de podcasts de qua-
litat 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.

Introducció a la web 3.0, la web semàntica i les noves apli-
cacions.- On line. Dilluns 23, dijous 26 i divendres 27 de no-
vembre (de 10.00h a 12.30h) - Web 3.0 es el nom que es fa 
servir per descriure l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a 
través de diferents camins. Es considera un pas superior en la 
producció de continguts, amb totes les aplicacions i plataformes 
associades. En definitiva, una web més intel·ligent, estructura i 
amb informació rellevant i personalitzada. Aprèn a treure-li par-
tit de la mà de Pilar Yépez. 
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Gestió avançada d’Intranets Corporatives.- On line. Del 
dimarts 24 de novembre al dilluns 21 de desembre (10 ho-
res) - Una intranet és una xarxa interna que permet compar-
tir recursos, però també un espai cada vegada més important 
d’intercanvi i converses entre les persones dins de les organit-
zacions. Avui la clau es activar la comunitat interna de les com-
panyies i que allotgin els espais de col·laboració, evolucionant 
a una intranet al núvol. Ricardo Gómez explicarà com es pot 
passar d’una intranet a una xarxa social corporativa ‘integrated’ 
i com adaptar-la per a mòbil i els alumnes podran fer una pràc-
tica per redissenyar la seva pròpia intranet.

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Del 
dimarts 1 al dijous 24 de desembre (12 hores) - L’e-mail màr-
queting és una de les eines més potents del màrqueting digital. 
En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, entendràs les pautes 
per fer una campanya amb èxit i coneixeràs totes les tendèn-
cies i novetats.

Finances bàsiques gamificades.-On line. Del divendres 6 de 
novembre al 4 de desembre (10 hores) - Aquest curs, a càrrec 
d’Elisa Martínez, ofereix uns coneixements elementals per po-
der interpretar els números que ens dona el gestor, trucs i idees 

per reduir despeses, i sobretot, fer una bona planificació per no 
quedar-nos en números vermells. És un curs de finances onli-
ne totalment gamificat que podràs fer al teu ritme on trobaràs 
vídeos, exercicis, jocs, reptes i sorpreses. També hi haurà un 
xat intern amb la professora per poder fer preguntes, resoldre 
dubtes i/o compartir idees amb la resta de participants. 

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.-On line. 
Del 28 d’octubre al 30 de novembre (12 hores) - El curs, dirigit 
per Nereida Carrillo, pretén que els participants puguin apren-
dre d’una manera molt pràctica com elaborar un reportatge mul-
timèdia. Coneixerem i aplicarem instruments que podem utilit-
zar, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per 
a internet o cronologies interactives. Els participants elaboraran 
un reportatge multimèdia amb l’orientació i el seguiment de la 
professora.

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 
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poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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La cobertura s’acaba
Per Eduardo Madinaveitia / Ipmark

Aquesta tardor hem vist una proliferació de notícies, i fins i tot 
publicitat, sobre podcast. També a l’àudio li arriba l’escolta per-
sonalitzada: cadascú l’escoltarà quan vulgui. La Ràdio viu així 
un moviment similar a què ja va viure la Televisió amb les sèries 
en streaming.

Això va ser el que ens va portar l’arribada d’Internet: la comu-
nicació personalitzada. I ens ho van vendre com un avantatge 
per a la publicitat. Anàvem a deixar de matar mosques a cano-
nades i d’avorrir a la gent amb anuncis de productes que no els 
interessaven. Cada un veu els continguts que vol, quan vol i se 
l’acompanya només per la publicitat que li interessa.

El discurs sona bé, però es trencava així una de les regles tra-
dicionals de la publicitat de masses: la clau, que sempre havia 
radicat a la màxima cobertura i la freqüència adequada, pas-
sava a ser una altra. Ja no es tractava d’aconseguir cobertura 
sinó afinitat. Arribaríem a persones interessades en els nostres 
productes i només a elles.

Però sense cobertura no aconseguim clients nous; no arribem 
a persones que no saben que el nostre producte els pot interes-
sar. I construir d’una en una les cobertures massives que ne-
cessiten les campanyes d’una gran part de productes és cada 
vegada més complex.

Grans audiències simultànies
Les grans audiències simultànies eren la millor manera d’arribar 
a les cobertures necessàries i sembla que estan en perill. Des-
prés veiem que més del 40% de les llars estan abonats als di-
versos tipus de televisió de pagament (o sigui que prop del 60% 
no té aquesta opció); el podcast és un fenomen en fort creixe-
ment, no hi ha dubte, però encara segueix sent molt minoritari.

Crec que, com sempre, cal preocupar-se més per la tendència 
(anem cap a una situació perillosa per a la publicitat tradicional) 
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que per la situació real. Però, en aquest estrany món de la pan-
dèmia, les inversions ja s’estan allunyant dels mitjans tradicio-
nals. El problema és que no sabem cap a on van.

Tot és ara més digital; la pandèmia ha accelerat un moviment 
que ja era imparable abans. Però les inversions publicitàries 
han caigut fins a xifres de fa un quart de segle.

Sembla que quan ens oblidem de la cobertura i busquem altres 
mesures d’eficàcia estàvem disparant a la línia de flotació del 
negoci publicitari i no teníem preparats els bots salvavides. (Fo-
tografia: EPA)
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Què és la veritat? Jo soc la veritat!
Per Josep Martí Blanch / Comunicació 21

 
El cap de l’Estat Major de la Guàrdia Civil, el general José Ma-
nuel Santiago, va explicar-nos el passat mes d’abril –quan les 
rodes de premsa sobre la situació de la pandèmia les feien en-
cara els militars– que la benemèrita es dedicava a vigilar les 
informacions que corrien per la xarxa per “minimitzar” les críti-
ques a la gestió del Govern de Pedro Sánchez enfront la Co-
vid-19 i evitar que les mentides circulessin impunement.

Tal i com era de preveure, el ministre de l’Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, va sortir a treure’l de la galleda en què el 
comandament de la benemèrita s’havia posat tot solet. Grande-

Marlaska tot ho arregla atribuint-ho a malentesos. Ja sigui el 
nom de l’operació Volhov, que resulta que en realitat era Voloh 
–ens prenen indefectiblement per idiotes!–, o la poca traça del 
general Santiago, explicant amb impunitat que els cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat que paguem entre tots es dediquen 
a vigilar les xarxes perquè les crítiques al Govern no surtin de 
mare.

Resulta inevitable recordar aquest fet greu que s’ha volgut con-
vertir en anècdota per entendre bé els riscos que suposa que 
el Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s’hagi tret de la 
màniga una comissió permanent contra la desinformació a pro-
posta del Consell de Seguretat Nacional.

La notícia ha aixecat polseguera i amb raó. La Llei de Segu-
retat Nacional ja atorga eines a l’Estat per fer front a les ame-
naces (unitat territorial, ingerències de tercers països, etc.) 
que l’Executiu ha volgut fer servir de coartada per justificar la 
creació d’aquesta comissió permanent de lluita contra la des-
informació. En conseqüència, és fàcil atribuir-li al Govern més 
intencions de les que formalment exposa per convèncer-nos de 
la idoneïtat d’aquesta mesura.
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Només cal anar al redactat publicat al Butlletí Oficial de l’Estat 
i perdre-hi una estona per adonar-se que és prou general com 
perquè sigui inevitable arribar a la conclusió que això no és més 
que un calaix de sastre, que deixa en mans de la discreciona-
litat governamental la decisió sobre on posar l’ull per determi-
nar què és i què no és desinformació. Això és extremadament 
preocupant.

Les amenaces –la desinformació n’és una, la pandèmia una 
altra– són el terreny més fèrtil perquè els governs es decideixin 
a ampliar el seu radi d’acció. L’objectiu d’un executiu, de vega-
des conscientment, de vegades no, sempre és créixer, ocupar 
espais, posar-se a tot arreu, controlar-ho tot. Sempre en nom 
del bé comú, això sí.

Passa, però, que aquest be comú moltes vegades –com va 
confessar innocentment el guàrdia civil que comentàvem a la 
primera línia– no és més que un interès particular, el del propi 
govern. I per això la ciutadania i els mitjans de comunicació han 
de ser combatius i evitar posar la catifa vermella a iniciatives 
que, en el fons, suposen més control governamental sense que 
el benefici que hauria d’anar aparellat quedi justificat. Aquest és 
el cas de la flamant comissió contra la desinformació.

Cal desconfiar dels secretaris de comunicació i dels entorns 
governamentals en el seu conjunt. No perquè siguin de natu-
ralesa moral corrupta, ni tan sols perquè per força hagin de fer 
les coses pensant en l’interès del govern al qual romanen lligats 
per compromís polític o professional i no en l’interès general. 
No és això. És senzillament que un jugador no pot ser a més 
a més l’àrbitre. I un govern és, en el terreny de la veritat, un 
jugador més en companyia d’altres que tenen objectius i inte-
ressos diferents i legítims. El govern no pot arbitrar els partits 
de la veritat!

Per això és una molt mala notícia que es doni cobertura jurídi-
ca a què siguin aquests entorns governamentals polititzats els 
que acabin atribuint-se la potestat de determinar i alertar sobre 
campanyes de desinformació i fake news. La crítica hauria de 
ser unànime al respecte.

La millor manera de lluitar contra les fake news és que el pe-
riodisme faci la seva feina. Tota la professió periodística ca-
talana ha aplaudit les televisions americanes que van tallar el 
discurs de Donald Trump explicant que s’estava produint frau 
en el recompte electoral. Van ser vàries les cadenes que van 
deixar d’emetre la roda de premsa del president americà argu-
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mentant per fer-ho que estava mentint i fent acusacions molt 
greus sense cap prova. Aquest revifar del pols de la professió 
sí és una manera efectiva de lluitar contra les fake news i la 
desinformació. Com també ho és, en el llarg termini, invertir en 
educació per fomentar esperits lliures i cultivats, capaços de 
valorar la credibilitat i confiança que mereix una informació. Es 
poden desenvolupar programes en aquesta línia, com ja fa el 
CAC per exemple, perquè els adults del demà siguin més difí-
cils d’enganyar que els d’avui.

Però sobretot s’ha d’aprendre a viure en entorns complexos 
des del punt de vista informatiu sense sucumbir a la tempta-
ció d’acabar simplificant-los limitant la llibertat de pensament 
i expressió. Això darrer és, cap dubte al respecte, el més re-
llevant. Hi ha massa veus en aquest moment que, d’una ma-
nera o d’una altra, comencen a teoritzar sobre els beneficis de 
limitar aquests drets fonamentals. Ho fan en nom del bé sense 
adonar-se que estan obrint les portes de bat a bat a la foscor.

De cap manera el control de la veritat i la mentida pot deixar-se 
en mans dels governs. Aquesta qüestió és i ha de ser innego-
ciable. La veritat del govern només és una entre tantes i en 
permanent conflicte amb d’altres igualment legítimes. Atorgar-li 

a l’executiu un nou avantatge en forma de control de la veritat 
és un suïcidi democràtic. I per arribar a aquesta conclusió no 
cal ser un llibertari, només cal creure de veritat en la llibertat 
d’expressió. (Infografia: Diario16)
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Alà Baylac: “Mil Dimonis exerceix de 
vincle intergeneracional amb el català 
a la Catalunya Nord”
Per Quim Miró / Comunicació 21

 
Alà Baylac (El Vernet, Perpinyà, Rosselló, 1965) és professor 
a l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de 
Perpinyà i editor de la revista infantil Mil Dimonis, que promou 
l’APLEC (Associació per a l’Ensenyament del Català), de la 
qual n’és el president. És membre de l’equip rector de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu i va ser president de la Federació per a la 

Defensa de la Llengua i de la Cultura Catalanes a la Catalunya 
del Nord. Ha publicat Le catalan en Catalogne Nord et dans 
les Pays Catalans. Même pas mort ! (Presses Universitaires de 
Perpignan, 2016), i setmanalment gestiona els continguts d’un 
pàgina en català al diari L’Indépendant.

La revista en català de referència a la Catalunya Nord és 
Mil Dimonis, que edita l’APLEC des de fa gairebé 20 anys.
L’impulsor va ser l’editor Dàvid Grosclaude, un activista occità 
que va impulsar el projecte sota la cooperativa Coopelingua en 
què bascos, bretons, corsos, occitans i catalans de l’Estat fran-
cès proposàvem en comitè de redacció articles de producció 
pròpia i traduíem els dels altres. Després de gairebé deu anys 
de projecte compartit, l’APLEC va desvincular-s’hi perquè la re-
vista, que era de pagament, només arribava a 200 subscriptors. 
Més enllà de si el model era rendible econòmicament, la decisió 
es va prendre perquè necessitàvem arribar al màxim d’infants 
possibles de la Catalunya Nord.

I què van fer?
Redirigir el model. Des de fa uns anys, la revista és de caràcter 
bimestral i es lliura gratuïtament a tots els estudiants de les es-
coles i centres on s’imparteix el català amb un tiratge de 5.000 
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exemplars. I hem aconseguit el que perseguíem, que Mil Di-
monis exerceixi de vincle intergeneracional amb el català a la 
Catalunya Nord. Ara la revista la llegeixen la mainada, els pares 
i els avis del territori. I així, a partir de l’ús del català a casa i a 
l’escola seran la llavor per seguir mantenint viva la flama de la 
llengua.

I com sobreviuen amb la pandèmia?
Arran del confinament ens vam trobar amb l’inconvenient que 
no podíem lliurar la revista a les escoles perquè eren tanca-
des. Així que vam establir un acord amb L’Indépendant i des 
d’aleshores els continguts de la revista s’editen en les pàgines 
del diari de referència a Perpinyà. Des de L’Indépendant van 
veure una oportunitat d’apropar-se a un nou públic i així hem 
passat d’editar 5.000 exemplars a 45.000!… N’hem sortit tots 
guanyant.

Així i tot, es manté la revista per als subscriptors.
Des del mes de setembre, amb la tornada dels alumnes a les 
aules, hem reprès l’edició de la revista com era abans del con-
finament. També es pot llegir en línia a través de la platafor-
ma iQuiosc.cat, i per aquells que la vulguin en paper es poden 
subscriure i només han d’assumir el cost de l’enviament. Tot i 

que mai hem fet cap campanya de promoció de Mil Dimonis 
arreu de Catalunya, tenim constància que també es llegeix.

I ara organitzen un concurs de dibuix de mascaretes.
Sí, ho fem per estimular la creativitat de tots els alumnes de 
2 a 11 anys de la Catalunya Nord. Fins a l’1 de desembre tots 
poden enviar una fotografia del dibuix de la seva mascareta 
personalitzada. Hi haurà un premi especial reservat a les clas-
ses que participin col·lectivament amb una mascareta que serà 
fabricada per l’APLEC i regalada a cada alumne i el mestre de 
la classe. Els guanyadors que tinguin més vots a les xarxes so-
cials rebran un lot de revistes i publicacions de l’APLEC.

Diuen que vostè és un dels referents en la defensa del ca-
talà a la Catalunya Nord.
[Somriu] De referents n’hi ha molts altres. Ara bé, el fet que 
sigui el president de l’APLEC fa que se m’atorguin més galons 
per la reivindicació del català que sempre ha tingut la nostra 
associació. A principis dels anys 80, l’APLEC va néixer amb 
l’objectiu de defensar i promoure l’ensenyament en català. A 
partir d’aleshores, el català va començar a treure el cap tímida-
ment a la Catalunya Nord.
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I quin és l’ús del català que se’n fa?
Durant aquests 40 anys s’ha hagut de batallar moltíssim amb 
un exercici de militància permanent que ha permès tenir més 
presència del català al carrer, a l’escola i a la universitat. Així i 
tot, només un 20% dels escolars a la Catalunya Nord que es-
tudien la llengua ho fan a classe amb una hora de català a la 
setmana. Són dades de la darrera enquesta que vam fer des 
de l’APLEC l’any 2015, en la qual hi ha un 30% de nois i noies 
de més de 15 anys que entenen el català i només un 11% sap 
parlar-lo. Aquí és on hem de dedicar-hi tots els esforços.

I als mitjans de comunicació de la Catalunya Nord, quina 
presència té el català?
És molt escassa. A banda de Ràdio Arrels, les capçaleres en paper 
L’Indépendant i La Semaine du Roussillon publiquen continguts en 
català un cop a la setmana. La televisió pública France 3 emet en 
desconnexió un espai de poc més de cinc minuts setmanals.

Tot passa per consumir els mitjans fets a Barcelona?
Es consumeixen únicament TV3 i Flaixbac. De mitjans escrits 
en català, cap n’hi un. Si no es consumeix més premsa en ca-
talà és perquè les capçaleres en paper no passen més enllà de 
Llívia i Puigcerdà. En canvi, Le Monde el pots trobar en qual-

sevol poble petit de la Catalunya Nord. Per tant, la manca de 
difusió de la premsa escrita en català que vivim al nord del país 
es resoldria amb una República Catalana. Amb més presència 
de mitjans catalans a Perpinyà hi hauria més consum i ús del 
català. I va més enllà de totes les iniciatives que faci l’APLEC i 
aquells qui reivindiquem la llengua a la Catalunya Nord.

Exerceix de professora l’Institut Franco-Català Transfron-
terer de la Universitat de Perpinyà. La demanda per estu-
diar català es manté?
Sí, gairebé sempre oscil·len prop de 200 estudiants de català 
cada any, tot i que hi ha hagut algun curs en què s’ha superat 
aquesta xifra. El fet de no créixer més és a conseqüència que 
l’ensenyament del català a batxillerat està descompensat i no hi 
ha continuïtat cap a la universitat. En el marc de l’ensenyament 
francès, aquesta situació la pateixen totes les llengües minori-
tàries, perquè l’Estat ni fa ni deixar fer. I això que a principis de 
2016 el 75% de la població de la Catalunya Nord demanava un 
ensenyament bilingüe (català i francès).

I com veu l’escenari en els propers anys?
La gran esperança és l’Oficina Pública de la Llengua Catalana 
que va posar-se en marxa l’any passat, i que ha de ser l’eina 
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que apuntali el català amb un ensenyament bilingüe a la Ca-
talunya Nord amb el vistiplau del Ministeri francès. Som en un 
escenari complex, però soc optimista perquè s’arribi a una so-
lució definitiva i que l’ús del català es pugui normalitzar d’una 
vegada. (Fotografia: Ràdio Arrels)

Innovant en la formació del 
periodisme: sinergia entre l’amic i 
la universitat de Girona per a una 
docència adaptada als nous perfils i 
formats
Per Lluís Costa. Director Científic del Campus de Comunicació 
Cultural i Corporativa de la UdG.

L’any 2017 el Campus signava un conveni amb l’AMIC amb 
l’objectiu d’establir el marc de col·laboració entre ambdues 
institucions en els diferents aspectes d’assessoria, formació, 
creació de capacitats, recerca aplicada i realització de projec-
tes conjunts en matèria de comunicació cultural i corporativa. 
Inserit en els objectius del conveni, i en el marc de l’assignatura 

Llengua i Mitjans del Grau de Comunicació Cultural de la UdG, 
impartida per qui signa el present article, es desenvolupà, en-
guany, un projecte per tal d’aprofundir en les activitats de l’AMIC 
i de les seves publicacions associades, amb la participació de 
37 estudiants agrupats en nou equips d’investigació.

Dues circumstàncies han modelat el nou escenari de la comu-
nicació: per una banda, la transformació del sector arran de 
l’aprofundiment i expansió de les tecnologies computacionals i 
mòbils i, per l’altra, la crisi de la professió i les empreses perio-
dístiques, que és al mateix temps econòmica i de model; i molt 
més en una època afectada profundament per una pandèmia a 
nivell mundial.

El perfil demandat pels mitjans de comunicació implica 
l’assumpció de noves habilitats i actituds del periodista. Sens 
dubte, en el desenvolupament del projecte s’ha detectat un 
desequilibri entre la demanda dels mitjans i la preparació dels 
graduats: mentre que les empreses cerquen perfils amb un alt 
coneixement de l’entorn digital –que superi el que tenen els 
seus treballadors–, els graduats accedeixen al mercat laboral 
amb un remarcable dèficit en el domini dels recursos digitals. 
Amb tot, i com a opinió personal compartida per diversos do-
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cents de la UdG, entenem que allò primordial no és formar en 
el domini d’unes tecnologies o aplicacions concretes, a cau-
sa de l’obsolescència a curt termini. Els responsables de mi-
tjans de comunicació d’àmbit català valoren les competències 
relacionades amb capacitats personals –la iniciativa, el criteri, 
l’autonomia, la curiositat i l’interès per aprendre– com a priori-
tàries, per sobre del domini de tecnologies concretes. 

L’actual paradigma de l’ensenyament universitari requereix 
una relació més estreta de les facultats amb el seu territori 
d’influència, que asseguri la transferència de coneixement i fa-
miliaritzi els estudiants amb la realitat professional. El projecte 
que hem desenvolupat parteix de la premissa que la innova-
ció docent, com a valor estratègic, s’ha de cercar a partir de 
l’aliança entre diferents agents socials, que aporten coneixe-
ment i experiència i, al mateix temps, es beneficien de participar 
en espais de docència i recerca. 

Jordi Xargayó: “Dificultar l’accés a 
la informació no és exclusiu de la 
Covid”
Per Equip Paraula (Universitat de Girona): L.Camprubí / H. 
Roma / S. Ez Zaary / F. Yana

A causa de la crisi de la  Covid19  tots els mitjans de comuni-
cació han patit grans canvis en les seves formes d’informar i 
les seves dinàmiques. Per conèixer més a fons el que ha estat 
passant aquests darrers mesos dins de les redaccions dels dia-
ris, Jordi Xargayó ens ha donat el seu punt de vista, i ens ha 
parlat de com ha afectat la Covid-19 al diari que dirigeix, el Diari 
de Girona. 

Xargayó és un reconegut periodista català que dirigeix el Diari 
de Girona des de l’any 1998. Aquest mitjà és de caràcter ge-
neralista i centra les seves notícies a la província de Girona. 
Va ser fundat el 1943 i actualment forma part del grup Prensa 
Ibérica. Per a més informació, cliqueu a l’enllaç. 

El director del diari gironí ha remarcat que en temps de pandè-
mia és més necessari que mai la funció de quart poder que té la 
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premsa respecte als tres poders de l’estat. Tot citant a Winston 
Churchill, ens fa recordar que la primera mentida de la guerra 
és la veritat. 

Per això cal remarcar que “Periodisme és informar amb inde-
pendència. […] L’objectivitat no existeix. Independència vol dir 
que no depenguis de cap poder, ni polític, ni empresarial”. I és 
que la millor manera per informar sobre la pandèmia, al final ha 
resultat ser la de sempre, informar amb rigor, contrastar infor-
mació i “tenint present que totes les administracions amaguen 
informació”.

La deslocalització de la redacció
El teletreball ha afectat a tots els sectors de l’economia, i la 
feina de periodista no n’ha sigut una excepció. Si bé és cert 
que diuen que escriure es pot fer a qualsevol lloc, el no separar 
el teu espai de treball de l’espai d’oci i el familiar podia causar 
certs problemes, tal com indica un estudi realitzat per l’Institut 
d’Enginyeria del Coneixement. En les enquestes realitzades 
s’indica que un 43% de les persones que realitzaven teletreball 
tenien problemes per separar feina d’oci, un 23% tenien dificul-
tats per organitzar la jornada laboral i un 20% tenien dificultats 
per aconseguir els reptes proposats.

En aquest cas, la pandèmia ha afectat igual al Diari de Girona, 
segons explica el seu director. A partir de l’1 de juliol, que va 
ser el primer dia que es va permetre a qui volgués, fer ús de les 
instal·lacions físiques del diari, hi va assistir un 30% del total 
de la plantilla. 

El procés de readaptació dels treballadors finalitzava el 15 de se-
tembre, dia en el qual havia de començar a funcionar la redacció 
altre cop de manera presencial, tot i les mesures de seguretat. 
De totes maneres, aquestes dates van ser en les que Girona es 
va decretar zona roja i per tant, s’ha ajornat el retorn a la nova 
normalitat fins que la situació de la ciutat millori altre cop.

COVID, espais d’oci i premsa escrita
L’economia és un dels factors més importants i la que més 
afectada es veu davant de la pandèmia. Juntament amb altres 
sectors com l’hostaleria i la restauració, l’àmbit de la comuni-
cació també s’ha trobat perjudicada per aquesta. La Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG) assegura 
que la temporada ha estat “nefasta” i adverteix que un 20% 
dels establiments no tornaran a obrir, a menys que hi hagi un 
rescat per part del govern de l’Estat. 

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA

https://www.iic.uam.es/rr-hh/estudio-experiencia-teletrabajo-covid-19/
http://gihostaleria.org/
http://gihostaleria.org/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per tant, queda reflectida la importància dels espais d’oci i de la 
premsa escrita després que l’OMS certifiqués el risc de contagi 
com a insignificant. Els diaris en paper en aquests espais van 
ser una font d’ingrés important.

Finalment, Xargayó menciona que el diari de Girona va patir 
moltes baixes durant l’estat d’alarma per part dels subscriptors, 
pel fet que els principals clients del diari en paper són bars i 
restaurants, ja que tenen un recull de la premsa escrita del dia 
a disposició dels seus clients. Els ingressos per publicitat i ven-
des d’exemplars han disminuït significativament. El director afir-
ma que el resultat va ser un “desastre”. 

El futur del periodisme
A les reflexions que fa Xargayó, ens parla del futur de la profes-
sió i reivindica la necessitat del periodisme i de la voluntat de la 
gent d’estar ben informada per una societat més forta. 

El periodista parla de la crisi que pateixen els mitjans de comu-
nicació des del 2008 i assegura que “si en lloc de mitjans fossin 
bars o fàbriques, la majoria ja haurien tancat fa temps”. Els dia-
ris sense publicitat no són viables, ja que aquesta representa la 
major part dels ingressos. A causa de la disminució d’inversió 
en publicitat i els efectes negatius de la pandèmia, moltes em-
preses privades del sector de la comunicació han fet grans re-
duccions de personal i de costos durant l’última dècada. Per 
altra banda, els mitjans públics que es financen amb diners dels 
ciutadans, de moment són els que aguanten millor la crisi.

Pel que fa als canvis en la conversió digital, la Covid-19 no ha 
accelerat el procés de digitalització que ja era previ a la pan-
dèmia, però sí que ha fet créixer el nombre d’usuaris a les edi-
cions digitals, tal com assegura Xargayó.

El director del diari de Girona reflexiona sobre els aspectes po-
sitius de la pandèmia respecte al periodisme i assegura que “la 
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situació generada per la Covid-19 ha demostrat que la societat 
necessita el periodisme per estar informada”. Tot i això es mos-
tra pessimista en el futur de la professió assenyalant que “no 
venen temps favorables pel periodisme”. (Imatge font: pàgina 
web Federalistes d’esquerres)
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Laboratoris d’innovació en els 
mitjans: la transformació d’un model
Per José A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiències / UMI

 
Nombrosos mitjans han apostat per la innovació com a estra-
tègia, no només per diferenciar-se i competir en el mercat, sinó 
per adaptar-se a les necessitats dels seus usuaris, llançar pro-
ductes innovadors, millorar la seva organització i cercar noves 
vies d’ingressos. Amb aquesta finalitat, organitzacions com 
BBC, The New York Times o The Guardian van crear labora-
toris d’innovació des de fa una dècada. Els medialabs expe-

rimenten amb llenguatges i formats, investiguen com millorar 
la relació amb els usuaris, i promouen innovacions en la res-
ta de l’organització. Però aquest model presenta símptomes 
d’esgotament en l’actualitat.

Segons dades de el sector, més de 25 laboratoris operen en 
mitjans de tot el món, la majoria a Europa i Estats Units. Al 
començament de la dècada de 2010, quan el model de negoci 
periodístic va començar a entrar en crisi, alguns directius van 
considerar necessari invertir en unitats dedicades a experimen-
tar en la innovació de productes, processos i comercialització. 
Molts laboratoris es van focalitzar en els consumidors, a fi de 
conèixer les seves necessitats i tractar de satisfer-les. “En una 
època en què molts diaris contractaven a consultors externs per 
implementar els seus redissenys i renovar els seus productes, 
semblava assenyat que els mitjans féssim el nostre propi treball 
d’innovació”, afirma Chris Marshall, creador del Lab del Boston 
Globe el 2011.

Els labs d’innovació es van convertir en tendència. Es van crear 
espais físics que fomentaven el treball creatiu dels equips mul-
tidisciplinaris, a fi de promoure innovacions de caràcter tecno-
lògic, editorial o comercial, per incrementar la competitivitat de 
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l’empresa informativa. El professor de la Universitat de Navarra, 
Ramón Salaverría, distingeix quatre models de laboratoris: un 
centrat en el desenvolupament de tecnologies i aplicacions; un 
altre orientat a la innovació en llenguatges i formats, infografies 
i periodisme de dades; un tercer model que promou projectes 
empresarials i comercials, i un quart dedicat a la formació dels 
professionals.

Deu anys després, l’experiència dels labs no ha quallat en molts 
mitjans. Només dos se salven de la crisi a Espanya.

Els laboratoris de mitjans al nostre país han viscut experièn-
cies desiguals. El RTVE Lab va sorgir en 2011 amb l’objectiu 
d’innovar en la producció de formats audiovisuals. El 2013 van 
néixer el Laboratori d’Innovació Periodística del Diario de Na-
varra (DN Lab) i El Confidencial.LAB. En 2014, el Grup Vocento 
va llançar un laboratori destinat als seus mitjans regionals. I al 
març de 2018, El País va estrenar el seu lab, “una incubadora 
d’innovació per explicar històries amb una filosofia nativament 
digital”. Cadascun posseeix objectius diferents, una estructura 
diversa i resultats molt diferents. I dos d’ells ja no segueixen 
operatius: el DNLab del Diari de Navarra va tancar al juny de 
2017 i el Vocento Media Lab va cessar la seva activitat el 2019.

Resulta complicat quantificar el benefici que suposen aquests 
laboratoris per a la resta de l’empresa periodística. Analitzem 
breument els dos laboratoris més avançats al nostre país: el 
RTVE Lab i el Confidencial.LAB.

Al juny de 2011 es va constituir el RTVE Lab, com a part del 
departament d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci de Mi-
tjans Interactius, en col·laboració amb el departament de R + 
D de la Corporació. En l’actualitat està integrat per un equip 
multidisciplinari de vuit professionals (tres periodistes, un re-
alitzador, tres desenvolupadors i un dissenyador) que, segons 
la seva subdirectora, Miriam Hernanz, “comparteix un mateix 
objectiu: aplicar la creativitat en l’elaboració de contingut au-
diovisual interactiu”. Des de la seva creació, el Lab s’ha dedicat 
al desenvolupament de formats multimèdia, disponibles al seu 
web.

Segons un estudi recent, el treball coordinat i el bon ambient 
són claus en l’èxit de l’RTVE Lab. L’actitud dels seus treba-
lladors adquireix més importància que la seva formació i els 
seus coneixements específics, com subratlla Miriam Hernanz. 
La predisposició per aprendre coses noves, per experimentar i 
assumir amb responsabilitat la creació de cada producte com 
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un repte personal, són factors que afavoreixen la producció 
de peces innovadores pel que fa al seu procés i resultat, com 
mostra una investigació dels professors de la Universitat Miguel 
Hernández, Teresa Saragossa i Jose A. García-Avilés.

El Confidencial.LAB, creat el 2013, està integrat per diversos 
equips multidisciplinaris, D’entre 3 i 8 persones cada un (perio-
distes, desenvolupadors i dissenyadors). L’equip de Branded 
Content s’encarrega d’elaborar productes editorials amb finali-
tat comercial. El de Sistemes assumeix la seguretat i estabilitat 
de la plataforma. El de Periodisme de Dades pilota projectes 
d’investigació a través de el tractament de dades i visualitza-
cions. El de Desenvolupament d’audiències se centra en la 
captació de lectors i en la distribució de productes. L’equip de 
Lector impulsa l’estratègia de fidelització dels usuaris. L’equip 
Titania soluciona qualsevol necessitat tecnològica. I el de Data 
treballa amb aprenentatge automàtic, analítica web, mineria de 
dades, etc. Els equips estan en contínua transformació i adap-
tació.

El lab de El Confidencial adopta metodologies àgils de treball. 
D’acord amb els investigadors de la Universitat Miguel Her-
nández, Jose María Valero i Miguel Carvajal,  els integrants de 

laboratori es reuneixen setmanalment “Per comprovar l’avanç 
dels projectes, els equips dediquen 10 minuts cada matí a 
discutir les tasques del dia, i cada grup té tres grans trobades 
setmanals: el refinament, per planificar l’acció de la setmana 
següent; la review, els divendres, per avaluar què s’ha fet al 
llarg de la passada setmana; i la retro, també els divendres, per 
analitzar possibles problemes en els processos”. El Confiden-
cial pretén que la innovació que desenvolupen en el seu labo-
ratori s’estengui a la Redacció i així generi una transferència 
transversal de coneixement.

Tots dos labs revelen una estratègia clara per part de les se-
ves respectives organitzacions per intentar diferenciar-se de la 
competència, generar productes i formats innovadors, i fomen-
tar la transferència de coneixement i innovació a la resta dels 
professionals del mitjà. 

La innovació ha de transcendir a tota l’organització
Poden els professionals que treballen en aquests laboratoris in-
novar amb èxit i oferir solucions als problemes que afronten les 
seves empreses? La resposta no resulta fàcil. Per si mateixos 
aquests laboratoris no impliquen necessàriament l’existència 
d’innovació. Segons el professor nord-americà John Pavlik, “la 
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innovació com a estratègia condueix a un millor servei, capa-
citat de resposta a el públic i, per tant, un augment en vendes 
o usuaris; és clau per a la supervivència de les companyies 
mediàtiques”.

Al proporcionar temps per a les activitats creatives, lluny de les 
rutines diàries, els labs poden facilitar la innovació, implantant 
ritmes de producció i sistemes de treball diferents als habituals. 
Segons José Antonio González Alba, alumni del Màster en Inno-
vació en Periodisme i ambaixador de Siembra Media, aquests 
laboratoris han ampliat el perfil de competències professionals 
en les redaccions, ja que inclouen experts en periodisme de 
dades, visualitzacions, analítica web, SEO, Big Data, producte, 
branded content i Intel·ligència Artificial, així com programadors 
i desenvolupadors.

Perquè un laboratori sigui eficaç, el seu treball ha d’estar inserit 
en el pla estratègic del mitjà de comunicació. Resulta clau con-
cretar en què i com s’innova. I també per a què: quin ús es fa 
de cada innovació i si realment s’incorpora a la resta del mitjà i 
arriba a l’usuari final. Per tant, la transferència de coneixement 
des del laboratori als altres departaments o seccions és vital. La 
transferència permet que la innovació no es limiti a una moda o 

casos aïllats, ni es percebi com un luxe reservat a certes àrees 
com els laboratoris, sinó que cali en la cultura de les redac-
cions, transformi el treball de tots els professionals i contribueixi 
a la seva millora.

Una tendència actual consisteix en el fet que l uns mitjans opten 
per contractar empreses tecnològiques per a determinats des-
envolupaments innovadors. Per exemple, a Espanya destaca 
el cas de la startup Narrativa, que ha treballat per a diversos 
mitjans (Sport, El Independiente, El Periódico, 20 Minutos...) 
incorporant l’automatització de continguts i el processament de 
llenguatge natural.

Una de les crítiques a l’existència dels laboratoris és que so-
vint es converteixen en “sitges” aïllats de la redacció, i que el 
seu treball tot just repercuteix en la resta dels professionals. 
De fet, Alejandro Laso, director d’innovació a El Confidencial, 
sosté que un laboratori no hauria de ser necessari: “El que cal 
és crear una cultura innovadora dins de les empreses on hi hagi 
espai per explorar, on es pugui fallar ràpid i barat, i aprendre per 
poder avançar-te als teus competidors. Aquests entorns no en-
tenen d’estructures empresarials jeràrquiques o que no tolerin 
el fracàs”.
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La innovació, per tant, ha de ser un element dinamitzador d’una 
cultura organitzativa que afavoreixi la participació de tots els 
professionals durant els processos de canvi i, en conseqüència, 
afavoreixi el creixement i la viabilitat dels mitjans. En definitiva, 
es tracta que la cultura de la innovació formi part de l’ADN de 
tota l’empresa informativa i no només d’un espai aïllat. (Infogra-
fia: mip.hmh)
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Deepfakes, una “arma d’il·lusió 
massiva”?
Per Gérald Holubowicz, estratègia de continguts digitals i fun-
dador de Journalism.design / La Revue des Médias

A Internet s’estenen falsificacions barates, falsificacions super-
ficials i altres esquemes enganyosos, i de vegades els governs 
són els que els transmeten. Si encara no es preocupen per la 
redacció, podrien ser un repte per als periodistes. Veiem-ho.

Demà, per veure ja no serà necessàriament creure. La 
intel·ligència artificial està sacsejant els punts de referència que 
els nostres sentits havien trigat milions d’anys a crear-se. Dee-
pfakes destronen Photoshop, impulsen la manipulació una mica 

més i creen incertesa en un món on la informació xoca amb 
creences, rumors i el que es dirà. Qüestions ètiques, reptes 
tècnics... com reaccionen periodistes i redacció davant aques-
ta nova situació? Representa una amenaça o, al contrari, una 
oportunitat?

Una nova manera de crear imatges
Darrere del que es coneix com a “deepfakes” s’amaga una nova 
manera de crear contingut audiovisual. Un mètode en què la 
quota d’expertesa humana ja no se centra en el talent visual 
d’un creador, sinó en la seva capacitat per manipular models ad 
hoc i llenguatges informàtics.

Aquests vídeos, sons, textos o imatges es fan mitjançant al-
goritmes que pertanyen al camp de la intel·ligència artificial: 
xarxes neuronals artificials. Permeten manipulacions gaire-
bé imperceptibles de la cara, la veu o el cos, en particular els 
“intercambis facials”, que consisteixen a empeltar digitalment la 
cara d’una persona sobre una altra.

Aquests deepfakes, també coneguts com a mitjans sintètics, 
hereten el seu nom d’un usuari de la plataforma Reddit (u / dee-
pfakes) que va fabricar imatges pornogràfiques segrestades 
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mitjançant l’empelt digital del rostre de celebritats (Gal Gadot, 
Daisy Ridley) al cos d’actrius de cinema per a adults.

En cas de desastre lunar
 

Un exemple: In Event of Moon Disaster és un vídeo que recrea 
el discurs escrit de Richard Nixon, però mai pronunciat, en cas 
que els astronautes de l’Apollo 11 es trobin atrapats a la Lluna 
després del seu primer aterratge a la lluna. Crèdit: en cas de 
desastre lunar.

Des del gener del 2018, els mitjans de comunicació nord-ame-
ricans van aprofitar el tema. Wired , Motherboard, The Wash-
ington Post , The New York Times i molts altres es van alarmar 

davant l’aparició de falsificacions i van disseccionar els seus 
efectes potencials sobre la seguretat nacional, la democràcia i 
la informació dels EUA.

Cal dir que als Estats Units, la presidència de Trump ha capgi-
rat el context polític-mediàtic institucionalitzant mentides i ma-
nipulacions com cap president havia fet abans que ell. 20.000: 
aquest és el nombre de declaracions falses o ambigües del 
president nord-americà assenyalades pel Washington Post.  La 
invenció, el 2017, de l’expressió “fets alternatius”de Kellyanne 
Conway, aleshores assessora de Donald Trump, va dinamitzar 
una comunitat de conspiradors nord-americans ja molt activa. 
Més recentment, les tensions i desigualtats socials revelades 
durant la pandèmia Covid-19 han reforçat la polarització política 
i han implantat al paisatge grups de conspiració fins aleshores 
marginals com els “QAnons”, distorsionant un debat democràtic 
ja fort. pertorbat. En aquest context, la possibilitat d’una “arma 
d’il·lusió massiva” capaç d’enganyar els observadors més ex-
perimentats alimenta encara més les acusacions de desinfor-
mació. La pròpia hipòtesi de l’existència de deepfakes fa sos-
pitar tots els continguts d’informació audiovisual. Si ja no puc 
confiar en el que veig, com puc creure el que se’m presenta als 
mitjans?
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Una primera reunió amb el públic en general
“President Trump is a total and full dipshit” (“El  president Trump 
és un idiota complet”) llança Barack Obama estranyament relaxat. 
El vídeo en què l’expresident fa aquestes observacions i que fa 
la volta a la xarxa amb un total de gairebé 7 milions de visualitza-
cions és, per descomptat, totalment fals. L’abril del 2018, l’actor 
i director nord-americà Jordan Peele va produir, en col·laboració 
amb BuzzFeed News, aquest vídeo editorial en què alertava el pú-
blic sobre els possibles perills dels mitjans sintètics. El que encara 
era un tema de nínxol, reservat per a experts en tecnologia i per 
a alguns “frikis”, s’està convertint en un tema de preocupació, una 
paraula de moda, un tema a tractar als aparells de televisió.

Al mateix temps, a la plataforma Reddit, els creadors comencen a sor-
gir als fòrums que van veure néixer deepfakes. Les seves experièn-
cies es troben ràpidament a YouTube per als més savis i en llocs por-
nogràfics per als més extrems. A mesura que el públic s’assabenta de 
les creacions de CtrlShiftFace, Sham00k o Speaking of AI, el terme 
deepfake s’estén lentament a través de la xarxa i les xarxes socials.

Com distingir el veritable del fals? Com identificar la manipula-
ció? Qui són els creadors de deepfakes? Es poden convertir en 
instruments de desestabilització, o fins i tot de desinformació?

En pocs mesos, la preocupació es va estendre a altres països, 
des de Nova Zelanda a Corea del Sud, des del Japó a Rússia, 
des de Gabon a Bèlgica, passant pel Brasil, l’Índia, el Pakistan, 
Gran Bretanya, Espanya o França.

Alguns advocats estudien les implicacions legals de les falsifi-
cacions profundes (com a Nova Zelanda o Austràlia), d’altres 
sobre qüestions relacionades amb l’assetjament, la privadesa, 
els drets d’autor i la desinformació.

Molts periodistes i investigadors veuen en l’aparició del feno-
men el signe d’una imminent catàstrofe. L’agost passat, el lli-
bre de Nina Schick, consultora política que va col·laborar amb 
l’equip de campanya d’Emmanuel Macron el 2017, navega per 
l’onada provocadora d’ansietat que envolta els deepfakes amb 
un títol evocador: Deep Fakes and the Infocalypse: What (Ne-
cessites saber-ho urgentment) (Deepfakes i infocaly p se: all 
that you need absolutly know - Deepfakes i infocalypse: tot el 
que necessiteu saber absolutament). Darrere del sorprenent 
neologisme s’amaga un catastrofisme contraproduent que 
paralitza fins i tot els més optimistes de nosaltres. Deepfakes 
anuncia el final inevitable d’un món. 
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Estem davant d’un infocalipsi?
Espanten els periodistes els deepfakes? Es planteja una “info-
calipsi” a l’horitzó? La majoria dels verificadors de dades pro-
fessionals entrevistats per a aquest article no semblen especial-
ment preocupats per l’arribada de mitjans sintètics, encara que 
estiguin atents a l’evolució dels deepfakes i les seves notícies.

“Ens van dir: vés amb compte, el pitjor passa, és un desastre”, 
diu Grégoire Lemarchand, redactora en cap de Factuel, el ser-
vei de comprovació de dades de l’AFP. Per a les eleccions nord-
americanes, per a les eleccions a Europa, serà un infern. Però, 
de moment, encara no hem vist res. “Una posició compartida 
per Mathilde fals cosí Off a 20 Minuts:” França, encara no s’ha 
enfrontat  a aquest tipus de vídeos. Tampoc als Estats Units. 
Els vídeos manipulats que coneixem es basen en tècniques 
més accessibles a la gent normal.”

Durant diversos anys, Monde.fr ha desenvolupat experiència 
reconeguda en l’anàlisi i verificació de documents de vídeo. 
“Els deepfakes són un dels objectes pels quals ens dediquem 
el temps a actuar”, explica Charles-Henry Groult, cap del servei 
de vídeo de Monde.fr. S’ha posat en marxa una metodologia 
precisa i el temps dedicat a verificar els documents rebuts per la 

redacció no permet deixar res a l’atzar: “Per verificar un vídeo, 
treballem les metadades de les imatges, recopilem molta infor-
mació molt detallada. importants, com ara la geolocalització o 
el temps de rodatge al segon més proper.”

Com Factuel, el servei de verificació d’AFP o Observers, el de 
France 24, és més la proliferació del que s’anomena falsifica-
cions superficials o falsificacions barates el que preocupa els pe-
riodistes de Monde.fr.

La  falsa superficial es basa en tècniques d’edició tradicionals: un 
tall de frase en el moment adequat o una imatge prou desaccele-
rada por canviar profundament el sentit d’una seqüència. El vídeo 
de Nancy Pelosi publicat el maig de 2019 il·lustra perfectament el 
perill de falsificacions poc profundes. La roba es va alentir, mos-
tra el president de la Cambra de Representants nord-americana 
que presenta dificultats de parla, cosa que suggereix un consum 
excessiu d’alcohol. Compartit més de 2 milions de vegades a Fa-
cebook, els seus efectes han estat devastadors. Més recentment, 
Joe Biden, el candidat a la presidència demòcrata als Estats Units, 
també ha estat víctima de falsificacions superficials. En un vídeo 
viral compartit per la Casa Blanca, va anunciar el seu suport a 
Donald Trump. De fet, la sentència s’havia retallat.
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Malgrat els avenços recents, els fakes profunds són complicats 
d’aconseguir.

De vegades triguen fins a quatre o cinc setmanes en computar 
en un ordinador molt bo i requereixen una bona comprensió 
del programari i dels models d’algoritmes utilitzats. A més, per 
ser convincent, heu d’utilitzar una base de dades de qualitat 
que no sempre és fàcil de construir. Finalment, mentre que els 
deepfakes de vídeo milloren ràpidament i poden enganyar l’ull 
entrenat, els deepfakes d’àudio encara no estan actualitzats i 
es poden detectar fàcilment.

No s’ha de descartar a curt termini la perspectiva d’una falsifi-
cació profunda capaç d’enganyar el públic. “Forma part de la 
nostra missió examinar les xarxes socials i assegurar-nos que 
detectem aquest tipus de vídeos manipulats”, explica Alexandre 
Capron, observadors de France 24, que va treballar en el dee-
pfake que va patir Christophe Guilhou, el ambaixador francès al 
Camerun. “Quan el vídeo va aparèixer a Whatsapp, vam fer una 
feina periodística clàssica. El problema no és el deepfake, sinó 
el context en què s’emet. Si un vídeo ens arriba a través d’un 
missatge de Whatsapp, no necessàriament som sospitosos, so-
bretot si coneixem l’emissor.”

Alguns serveis estan en contacte amb startups que ofereixen pro-
ves d’eines de detecció. De vegades, els observadors utilitzen In-
VID, un programari de verificació que ofereix MediaLab d’AFP, per 
treballar en determinats documents. Tot i això, invertir en solucions 
de programari no és la prioritat, per tres motius. En primer lloc, els 
periodistes afavoreixen el factor humà, la comprovació de fonts, 
l’anàlisi del context, el testimoni, en definitiva: la investigació. Les 
eines de detecció potser ajudaran els comprovadors de dades, 
però “fins i tot aquí els que hem provat no són molt efectius i ens 
han enganyat alguns”, diu Gregoire Lemarchand.

Els algoritmes es formen en bases de dades massa petites, 
no prou específiques per a la informació. “Llavors, la situació 
econòmica de la premsa és dolenta, de manera que els seus 
recursos limitats es destinen amb prudència, amb prioritat a 
l’editor. Finalment, és més fàcil associar-se amb startups o uni-
versitats que tinguin les habilitats i eines d’anàlisi i que hagin 
desenvolupat metodologies ad hoc en lloc de desenvolupar un 
servei intern. A cadascun la seva feina.

Captura de pantalla deepfakery 
Segon exemple: La sèrie “Deepfakery” produïda per Witness.
org i el MIT Doc Lab obert examina el fenomen dels deepfakes. 
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A l’altra banda de l’Atlàntic, les coses estan una mica més ma-
tisades, però el pensament és pràcticament el mateix. Organit-
zacions com First Draft o Witness són particularment actives en 
el tema: com els verificadors de dades francesos, entenien que 
els deepfakes no eren un motiu de preocupació immediat. Tot 
i això, llancen campanyes de prevenció i informació dirigides 
a redaccions de tot el món, dirigint tallers i grups de treball. 
“Les redaccions europees estan interessades en eines de de-
tecció quan les redaccions fora dels Estats Units i Europa estan 
preocupades per no poder accedir a aquestes eines”, diu Sam 
Gregory, de l’ONG Witness.

Però, són inofensius els deepfakes?
Fins ara, les falsificacions profundes no han provocat desastres 
polítics, econòmics, socials o sanitaris, ni tan sols durant la pan-
dèmia Covid-19. Alguns han sembrat dubtes entre certs usuaris 
d’Internet, com els de Boris Johnson i Jeremy Corbyn, de Bill 
Posters, durant la campanya del Brexit, o el de Sophie Wilmès, 
per Extinction Rebellion, a Bèlgica, però la seva influència s’ha 
mantingut marginal. La preocupació està en un altre lloc.

En primer lloc, hi ha els atacs personals contra periodistes, ja 
sigui per desacreditar-los o per dissuadir-los d’investigar. Estan 
creixent a Europa de l’Est, Àsia i Amèrica Llatina. Rana Ayyub, 
una periodista d’investigació índia, va ser víctima de porno-
grafies profundes (deepfakes pornogràfics) publicades en línia 
com a represàlia per una investigació que va publicar. “Ens han 
informat d’altres casos, explica Sam Gregory, però els periodis-
tes prefereixen ignorar-los per no alimentar la bèstia.”

Fenomen més preocupant, la “negació plausible”. Permet que 
qualsevol persona que aparegui en un vídeo compromès afir-
mi que és fals. Càrrec imposat als acusadors per acreditar 
l’autenticitat dels documents presentats. Es pot imaginar que 
si haguessin existit deepfakes durant la campanya presidencial 
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dels EUA del 2016, Donald Trump hauria afirmat que el vídeo 
on se sent dir que la frase “ Agafa’les pel cony” era de fet un 
deepfake. La credibilitat del document s’hauria danyat sense 
provocar cap escàndol?

“La negació plausible, i és un fenomen molt problemàtic que 
preocupa moltes sales de redacció, especialment a Amèrica 
Llatina i Àfrica, explica Sam Gregory. La credibilitat de les in-
vestigacions basades en vídeos d’aficionats es pot veure molt 
afectada si l’argument arriba al públic. “Un cop apareix el dub-
te, és difícil revertir. El perill dels deepfakes és, doncs, que 
s’imposi a la ment de la gent que, darrere de tot, és possible la 
manipulació i que ens serà impossible detectar-la.

A Twitter, ja no comptem els debats que transmeten l’etiqueta 
#deepfake per qüestionar l’autenticitat d’un vídeo o d’un co-
mentari. Deepfakes reforça la creença en un món de manipula-
ció i conspiració.

“Veig quatre grans novetats en deepfakes que poden preo-
cupar-nos en els propers mesos”, adverteix Sam Gregory. El 
primer es refereix a la qualitat dels deepfakes d’àudio, que mi-
llora constantment i que aviat dificultarà la detecció. El segon 

és crear deepfakes d’alta resolució mitjançant una imatge sen-
zilla. Les proves ja són molt convincents. Tercer perill, l’esborrat 
d’objectes o la modificació d’una escena. Finalment, l’aplicació 
mòbil de màrqueting que va popularitzant el facewap i els dee-
pfakes.” 

Els deepfakes poden ser útils per als periodistes?
Com qualsevol tecnologia, els deepfakes són alhora verí i cu-
ratiu. Pel que fa al remei, cal esmentar en particular el docu-
mental de David France, Benvingut a Txetxènia, que utilitza la 
tecnologia que hi ha darrere d’alguns simulacres per ocultar els 
rostres dels seus protagonistes, membres de la comunitat txe-
txena LGBTQIA+ perseguits pel govern de Ramzan Kadyrov i 
de vegades els seus propis membres de la família. Per tal de 
preservar el seu anonimat i la seva seguretat, David France va 
decidir, per tant, optar per la tècnica del canvi de rostre, que 
permet preservar les expressions facials i certes emocions, tot 
oferint una sòlida protecció. Les cares que l’espectador des-
cobreix al documental no són, per tant, les dels protagonistes. 
Pertanyen a una vintena d’activistes nord-americans LGB-
TQIA+ que David France i el seu equip han digitalitzat des de 
tots els angles possibles, en condicions de llum properes a les 
de la pel·lícula.
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Benvingut a Txetxènia és un documental de David France que 
utilitza tecnologia deepfake per protegir els seus protagonistes. 
Com al vídeo de Nixon (visible al començament de l’article), 
la reconstrucció de moments històrics també es pot beneficiar 
de la tecnologia de deepfakes. “M’agradaria provar les recons-
truccions d’esdeveniments dels quals no en tenim cap rastre 
visual”, diu Charles-Henry Groult, Monde.fr. Per exemple, una 
falsificació profunda del discurs sobre el fracàs del desembar-
cament a Normandia per part de Eisenhower, del qual tenim el 
text, però que mai no s’ha pronunciat. Com a procés educatiu, 
pot ser molt interessant”.

Amb deepfakes, tota una secció de narrativa visual i informació 
es veurà trastornada permanentment. Aquesta narració haurà 

d’aprofitar aquestes tècniques innovadores per millorar-se, 
desenvolupar un tema, revelar informació, alertar sobre una si-
tuació o detectar documents manipulats, vídeos sintètics i veus 
artificials. Els mitjans sintètics semblen avançar en els propers 
anys per afirmar-se a tots els nivells de producció de contingut 
audiovisual, plantejant noves preguntes ètiques a les quals els 
periodistes hauran de respondre. (Infografies: KDnuggets i INA)
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Periodisme de baix a dalt
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

Suposo que la majoria de periodistes no esperem tenir un gran 
èxit quan la nostra carrera professional és encara bastant curta, i 
creiem que les recompenses arribaran més endavant. Però això 
és exactament el que li va passar a un periodista que conec.

Ara sospita que va fer el periodisme més important de la seva 
vida fa més de 40 anys, quan en tenia vint-i-tants i treballava 
per a un mitjà aleshores incipient.

El periodista acabava d’entrevistar al president de Nicaragua, 
el dictador Anastasio Somoza. Va preguntar-li si podia dormir 
bé amb les mans tacades de sang. El general va reaccionar 
després d’uns llargs segons: “Tot el que em veig obligat a fer 
ho faig pel benestar del poble de Nicaragua”. La petita redacció 
de quatre periodistes del mitjà va discutir sobre la idoneïtat de 
la pregunta.

Aquella entrevista de 9 minuts i 36 segons (en la qual Somo-
za no va admetre que tingués res a veure amb la mort de Bill 
Stewart, periodista de la cadena nord-americana ABC, assassi-
nat per la Guàrdia Nacional del dictador mentre cobria la Revo-
lució Sandinista), va ser escoltada a tot el món i va ser un pre-
sagi de la fugida del dictador i la victòria sandinista. La mateixa 
ABC en va emetre 2 minuts i 8 segons, comunicant als seus 
oients que l’entrevista havia estat feta per “Radio Cuatro”, una 
“emissora local de Barcelona”.

Puc explicar aquesta història amb tota confiança, perquè aquell 
periodista era jo l’any 1979, essent editor i presentador del Rà-
dio diari vespre de Ràdio 4, emetent amb un kilowatt de potèn-
cia, lluny del potencial de les altres emissores de Barcelona i 
Catalunya en general.
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Aquest fet concret l’he comentat en alguna de les meves clas-
ses en el postgrau de Periodisme de Proximitat que oferia la 
UAB. L’entrevista es va dur a terme després que ens telefo-
nessin oients nicaragüencs de Barcelona horroritzats pel que 
anaven coneixent del seu país. Vam creure que la queixa local 
podia tenir resposta, d’aquí que sigui prou evident que per a 
una gran cadena nord-americana Ràdio 4 és una emissora lo-
cal (de fet, el 1979 pràcticament ho era). Els periodistes de la 4 
érem poquets i seiem en un racó de la redacció de RNE. Però 
aquella tarda-vespre vam donar la campanada, com ja havíem 
fet (i faríem) en algunes ocasions més, mal m’està de dir-ho. 
L’equip es va sentir orgullós.

D’acord que a la llarga no importa gairebé tot el que fem i 
n’estem orgullosos els periodistes. En els nostres moments 
de més estupidesa –i en tenim molts, ja que la humilitat no és 
certament una característica dels periodistes–, podem fantasiar 
que les autoritats estudien acuradament les nostres paraules 
i que, tard o d’hora, produiran algun canvi en les seves de-
cisions. Però és una il·lusió. En termes d’efectes concrets, el 
que realment importa (a part de la tasca essencial de difondre 
informació en democràcia) és aconseguir que els lectors, oients 
i televidents prenguin mesures.

I això és més probable que passi si es treballa per a un mitjà 
local en lloc d’un de nacional. Les iniciatives dels mitjans locals 
sovint aconsegueixen salvar les escoles de no ser tancades, 
millorar els serveis sanitaris, protegir els llocs històrics, etc. 
Un diari o una ràdio local poden animar el seu públic a actuar 
perquè cobreixen una àrea prou petita perquè les persones es 
vulguin comprometre a reunir-se i fer alguna cosa. Cap diari 
nacional pot fer-ho, encara que se’n vantin.

Si el periodista es passa d’un periòdic de proximitat a un de 
nacional, potser guanyi més i tracti qüestions d’interès més ge-
neral, però perdrà l’oportunitat de canviar les coses. Jo entenc 
que la primera moral de la història és que el compromís local 
funciona. A les redaccions d’un diari local no hi hauria de faltar 
un rètol on es llegís “No us queixeu d’un problema nacional, 
proveu de resoldre’l localment”. El vaig veure a la redacció del 
diari Dolomiten, de Bozen, que s’edita en alemany a l’Alto Adi-
ge, una regió autònoma italiana a tocar dels Alps.

El periodista local accepta reptes que a vegades poden anar 
en contra de les regles del periodisme, però s’implica en les 
notícies. D’acord, a l’era d’internet, amb el món ple de gent que 
escriu i ho comenta tot, ara aquestes normes semblen obso-
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letes, però no obsta a què, generalment, els periodistes locals 
s’impliquen més.

El periodisme de proximitat és una alternativa per arribar a dalt 
de tot en la professió? Estic segur que sí. Hi ha bones raons per 
començar a fer de periodista als mitjans de proximitat.

Primer, la professió de periodista es considera una de les feines 
més boniques del món: és perfecta per a aquells que estimen 
escriure i tenen curiositat natural i estan dotades d’esperit in-
vestigador. Com començar? Des de baix s’obren moltes portes 
fent camí amunt.

Segon, afirmo que el treball és molt variat i dinàmic, lluny de 
la rigidesa d’una feina de taula: coneixes molta gent, escoltes 
opinions i comentaris de tota mena i també et poden demanar 
col·laboracions des dels mitjans nacionals. Trepitjar el carrer 
enforteix, topar-se amb qui hem criticat, reforça l’autoestima.

Fer de periodista local, però, no és fàcil: entrar en el món de 
la informació requereix molta feina, passió i constància. Entrar 
en el món de la comunicació local implica a més tenir una mà 
esquerra de ferro i ser atrevit, perquè et coneix pràcticament 

tothom. Davant les dificultats, la bellesa de ser periodista és que 
et permet estar sempre informat dels fets, abans que d’altres. 
Descobrir moltes coses interessants des de tots els àmbits con-
verteix el periodista local en un professional tot terreny, avesat 
en temes tan diversos com la política, l’ecologisme, l’economia, 
l’esport, la cultura, esdeveniments de tota mena… I sigui quin 
sigui el tema tractat, el periodista de proximitat s’acaba adonant 
que els seus lectors el reconeixen com a veu autoritzada.

No només en els grans mitjans és on un periodista recopila 
informació mitjançant investigacions, realitzant entrevistes, 
analitzant les opinions i impressions de la gent, amb l’objectiu 
d’informar i publicar aquesta informació d’una manera adequa-
da, eficaç i atractiva. L’hàbit, la saba del bon periodista, es pot 
adquirir de diferents maneres, però cap tan congruent com des 
dels mitjans “de casa”. Tot es tradueix en fer camí.

Mireu, en aquesta societat tan originalment nova i en procés 
de transformació constant; en aquesta societat que dema-
na a la premsa no posar monstres a la portada, sinó un flux 
d’informació concreta i clara que es pugui utilitzar dia a dia se-
gons les necessitats vitals dels individus; en aquesta societat, 
deia, el periodisme local hi té responsabilitats apassionants: 
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ajudar a superar el concepte d’informació com a instrument de 
poder; contribuir a establir un idioma que permeti a tothom el 
màxim grau de participació possible; dur a terme una acció for-
mativa i alliberadora, segons el principi que el ciutadà és més 
lliure, que no vol patir les veritats dels altres, sinó construir i 
comparar les seves. Aquest periodisme –sembla evident– no 
pot morir i precisa del màxim suport, sobretot ara quan no és 
lluny la gola del llop. (Infografia: Mediàtic)
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