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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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LA PRIMERA: La indústria publicitària contra el discurs anti publicitari dels polítics
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Turbulència mundial al poble: problemes per a les notícies regionals i locals

COMUNICACIÓ DIGITAL
Una mirada completa a l’estat d’Internet aquest 2021

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La premsa de proximitat s’enfronta a la competència de la publicitat basada en la ubicació

NOVES EINES
Els chatbots cada cop s’assemblen més als humans, amb totes les seves errades

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El “Restabliment social”, un concepte aplicable als mitjans de comunicació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Com les redaccions poden aprofitar l’automatització
TRIBUNA: Els anunciants es cansen del frau publicitari
PETIT REPORTATGE: Sis passos per millorar la lleialtat dels lectors
ANÀLISI: Una nova investigació mostra com els periodistes responen i s’adapten a la retòrica de les “notícies falses”
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La indústria publicitària contra el 
discurs anti publicitari dels polítics
Per El Publicista

 
Associacions de publicitat i màrqueting europees i espanyoles 
han signat una carta oberta als polítics amb motiu de la preo-
cupació per les creixents iniciatives per restringir l’activitat pu-
blicitària

En concret a Espanya, des de l’Associació Espanyola 
d’Anunciants (AEA) s’ha coordinat l’enviament d’una carta a 
l’Administració que signen tres entitats europees: l’Associació 
Europea d’Agències de Comunicació (EACA), la Federació 
Mundial d’Anunciants (WFA) i el Grup Europeu de la Publici-

tat a Televisió (EGTA) i que està recolzada tant per l’AEA com 
per altres associacions pertanyents així mateix a la Comissió 
d’Indústria Publicitària (CIP) i per Uteca.

La carta es va remetre el passat 4 de febrer a Carmen Calvo, 
ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica; a Nadia Calviño, ministra per als Afers Econòmics 
i Transformació Digital, i a Alberto Garzón, ministre de Consum. 
Amb còpia als seus Secretaris d’Estat, Directors de Gabinet i 
Directors Generals.

A través d’aquest moviment sorgit a Europa i que integra asso-
ciacions d’anunciants, agències i mitjans s’ha expressat la pre-
ocupació per un discurs polític cada vegada més negatiu contra 
la publicitat, acompanyat d’un creixent nombre d’iniciatives diri-
gides a restringir-la, també a Espanya.

Els signants ratifiquen l’objectiu comú d’ajudar a reconstruir 
l’economia espanyola i els mitjans de subsistència de la po-
blació després de la crisi social i econòmica sense precedents 
creada per la pandèmia COVID-19. I, donat tot el que la pu-
blicitat suposa per a l’economia, la societat i els consumidors, 
consideren necessari que l’Administració li atorgui aquest valor.
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Segons les dades econòmiques que s’aporten a la carta, tal 
com s’assenyala des de l’Observatori de la Publicitat a Espanya 
2020, aquest sector va generar un volum de negoci de 18.700 
milions d’euros d’inversió en mitjans en el 2018, representant 
el 1,3 % del PIB espanyol i el 3,5% del volum de tot el sector 
de serveis de país. Aquesta activitat econòmica és produïda a 
Espanya per més de 40.000 empreses, amb més de 100.000 
persones ocupades en el sector i només en 2019 es van crear 
2.000 noves companyies. Entre altres dades aportades per 
diferents estudis, el de la consultora Deloitte evidència també 
l’efecte impulsor que produeix la publicitat en l’acceleració de 
l’economia.

Així mateix, la publicitat representa a l’Estat espanyol el 75% i 
el 40% dels ingressos de la ràdio i la televisió, respectivament, 
beneficiant els consumidors dels mitjans de comunicació i dels 
serveis d’Internet gratuït. Igualment, la publicitat finança gran 
part de l’escena cultural espanyola i de l’entreteniment.

També cal destacar que la publicitat pot ser el més gran garant 
de la pluralitat dels mitjans de comunicació, fonamental per a 
les llibertats democràtiques.

Per tot això, i sustentats per un sistema de pròpia autoregu-
lació com és Autocontrol a Espanya, aquestes associacions 
sol·liciten que es consideri una moratòria sobre les noves res-
triccions a la publicitat per assegurar que s’avalua plenament 
l’impacte general i de conseqüències no desitjades de qualse-
vol nova norma, especialment a la llum de la important reforma 
iniciada per la Comissió Europea amb el llançament de la Llei 
de Serveis Digitals i la Llei de Mercat Digital.

En aquest sentit, seria prudent que el marc regulador espan-
yol fos comparable al d’altres estats membres de la UE, per 
no quedar endarrerits en termes de competitivitat en el mercat 
global.

Les entitats signants, així com la resta d’associacions que 
donen suport a aquesta carta es mostren obertes a facilitar a 
l’Administració qualsevol informació que sol·liciti i esperen po-
der mantenir un diàleg proper amb vistes a evolucionar positi-
vament en aquest objectiu. (Infografia: El Publicista)
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Turbulència mundial al poble: 
problemes per a les notícies regionals 
i locals
Per Anne Schulz, Investigador postdoctoral / Reuters Institute

La pandèmia COVID-19 està convertint un negoci dur en una 
crisi totalment explotada. Les notícies locals i regionals han 
estat sota pressió des de fa anys, ja que les audiències van 
canviar la seva atenció cap a la publicitat digital i classificada i 
es van traslladar a especialistes en línia. La pandèmia ara afec-
ta greument els ingressos restants i porta a moltes empreses 

a reduir personal, deixar d’imprimir o obligar-se a liquidar. Els 
mitjans de comunicació de proximitat no comercials també han 
estat lluitant per oferir informes sobre el terreny en un món de 
bloquejos i distàncies socials. 

Però aquesta crisi també ha demostrat la quantitat de notícies 
locals que encara importen mentre la gent intenta conèixer la 
propagació del virus a la seva zona, així com escoltar els con-
sells del govern local, que de vegades ha adoptat un enfoca-
ment diferent de les directrius nacionals. Aquesta pandèmia ha 
reforçat la importància democràtica dels informes locals a l’hora 
de proporcionar informació local oportuna i rellevant, així com 
de responsabilitzar els polítics locals.

He intentat captar una perspectiva internacional sobre com es 
valoren les notícies locals i regionals en diferents països i qui-
nes fonts de notícies locals prefereixen i fins a quin punt la gent 
trobaria a faltar al seu mitjà de comunicació de proximitat prefe-
rit si ja no estigués disponible.

El públic valora les notícies locals? Fins i tot abans de la crisi 
del COVID-19, gairebé la meitat dels enquestats (47%) de tots 
els països van dir que estaven molt o interessats en les notícies 
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locals. Es compara amb un 37% que va dir que estava interes-
sat en la política. Si ho desglossem a través del mercat, obser-
vem diferències sorprenents, amb un interès més alt en països 
amb un sistema federal o un alt grau d’autonomia regional. Gai-
rebé tres quartes parts dels brasilers (73%) afirmen estar inte-
ressats en les notícies locals, dos terços dels espanyols (62%) 
i aproximadament la meitat (54%) a Alemanya i els Estats Units 
(48%). Per contra, les persones que viuen en països amb siste-
mes més centralitzats mostren relativament poc interès per les 
notícies locals, tot i que és important tenir en compte que hi pot 
haver molts altres factors que expliquin les diferències trobades 
a les nostres dades.

Tot i que l’interès general continua essent elevat, les publica-
cions de proximitat han lluitat per adaptar-se a les noves pla-
taformes digitals i, en molts casos, els periòdics locals havien 
continuat prioritzant la importància econòmica dels seus pro-
ductes impresos, almenys abans de la crisi (Jenkins i Nielsen 
2020). Això es deu, en part, a que el seu públic principal ten-
deix a ser més tradicional, però també perquè els mitjans locals 
han invertit més lentament en innovacions de productes com 
ara llocs per a mòbils i formats de vídeo. Fins i tot a Noruega, 
un país que sovint es manté com a model de notícies locals 

sostenibles, les empreses segueixen sent altament dependents 
d’un gran nombre de majors de 55 anys que estan tres vegades 
més interessats en les notícies locals que entre els 18 i els 24 
anys. És una història similar a Alemanya i als Estats Units, on 
les generacions més grans mostren molt més interès per les 
notícies locals. 

L’interès per les notícies locals sembla que es reparteix de manera 
més uniforme entre aquells amb un nivell educatiu alt i baix que 
no pas per a altres tipus de notícies. De fet, en alguns mercats, 
com el Regne Unit, l’interès és més gran entre aquells amb nivells 
educatius més baixos. Cal destacar-ho, ja que és probable que les 
desigualtats en la informació empitjorin encara més si els mitjans 
de comunicació de proximitat es contrauen o desapareixen.

On obtenen les notícies locals la gent? Tot i que les editores 
de premsa local han tingut dificultats per passar a la xarxa, al-
tres actors regionals i locals han fet ús de les infraestructures 
digitals per establir un contacte directe amb les seves comuni-
tats rellevants. Els grups de Facebook, els partits polítics, les 
empreses locals, les escoles i les esglésies ara representen su-
plements importants i, de vegades, una competència seriosa de 
les notícies locals tradicionals en línia, ja que proporcionen in-
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formació hiperlocal important per a públics molt específics que 
potser mai no han estat buscant tot el paquet de notícies locals. 
Durant la crisi del COVID-19, els grups locals de Facebook van 
intensificar el seu joc, ja que van ajudar a impulsar el suport a 
les empreses locals afectades per la pandèmia. 

Les nostres dades mostren que aquests proveïdors alternatius 
competeixen amb força, amb aproximadament la meitat dels 
enquestats en tots els mercats que els utilitzen. Tanmateix, les 
fonts de notícies locals tradicionals encara són líders en ge-
neral, i el 71% de tots els enquestats de 41 països confien en 
els serveis fora de línia i en línia oferts pels mitjans de comu-
nicació locals tradicionals. De mitjana, la premsa de proximitat 
segueix sent la més importants (44%), seguida de la televisió 
local (33%). Però la ràdio local (24%) ja és menys important 
que algunes de les alternatives que no són notícies. A tots els 
països, gairebé un terç (31%) de la mostra diu que va utilitzar 
grups o pàgines locals a les xarxes socials (per exemple, Fa-
cebook o WhatsApp) o grups de discussió en línia durant la 
darrera setmana com a font de notícies locals. 

Comunicació personal d’altres residents, veïns, amics, i/o la famí-
lia es veuen com a fonts importants durant aproximadament una 

quarta part (28%) a tots els mercats, mentre que el 13% afirma 
confiar en la informació que prové directament de les institucions 
locals. La bretxa entre els mitjans informatius i els mitjans no in-
formatius és ara de només 20 punts, amb els nous fòrums en línia 
que ofereixen una alternativa gratuïta, convenient i rellevant.

Les notícies locals tindran la seva oportunitat? La super-
vivència a llarg termini de la premsa local dependrà de trobar 
nous models de negoci sostenibles, atraure la propera gene-
ració d’usuaris i avançar més ràpidament cap al contingut i el 
compromís en línia. Al mateix temps, el periodisme professional 
per a àrees locals encara és important, oferint orientació als lec-
tors i reflectint els interessos locals. Les editores de proximitat 
hauran de demostrar-se creatives i valentes per reaccionar rà-
pidament a un entorn tecnològic en constant canvi. La bona no-
tícia és que les dades del nostre estudi suggereixen que encara 
hi ha demanda i confiança per a ella, en general i més encara 
en temps de crisi. L’any que som serà una autèntica prova per 
veure quantes notícies locals són realment valorades pel públic 
i els governs de tot el món. (Fotografia: The Forbiz)

NOTA: L’informe inclou una secció de notícies digitals d’Espanya 
referides al 2020, recopilat amb l’ajut de Samuel Negredo, Al-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

https://www.caixabank.cat/particular/assegurances/asseguranca-llar-mybox-home.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

fonso Vara, Avelino Amoedo i Elsa Moreno, del Centre d’Estudis 
d’Internet i Vida Digital, Universitat de Navarra. La trobareu en 
aquest enllaç.

L’Executiu espanyol remet a les Corts 
el projecte de Llei Orgànica de la 
protecció de dades personals
El Govern de l’estat ha sol·licitat la seva tramitació parlamen-
tària per via d’urgència, ja que la nova norma transposa una 
Directiva Europea de dades, que està pendent d’adaptació a el 
marc espanyol des 2016. Inclou un règim sancionador específic 
per als que incompleixin els seus preceptes, amb sancions que 
oscil·len entre els 6.000 i els 240.000 euros. La ministra María 
Jesús Montero ha afirmat que el projecte conjuga la necessitat 
de reforçar la cooperació internacional amb la garantia de la 
protecció i defensa dels drets dels ciutadans, especialment del 
dret a la intimitat reconegut en la Constitució.

La regulació aprovada pel Govern conjuga el doble objectiu 
d’afavorir la ineludible cooperació internacional policial i judicial 
europea en aquest camp amb la protecció i defensa dels drets 

dels ciutadans, especialment del dret a la intimitat reconegut 
a l’article 18.4 de la Constitució. El Projecte de llei consta de 
seixanta-un articles estructurats en vuit capítols, dues disposi-
cions addicionals i onze disposicions finals, que transposen la 
Directiva (UE) 2016/680 de el Parlament Europeu i de Consell, 
de 27 d’abril del 2016.

El Consell de Ministres ha informat del projecte al Consell Ge-
neral de Poder Judicial, Consell Fiscal, l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades, l’Agència Basca de Protecció de Dades, 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, els departaments 
de Seguretat Pública de Govern Basc i de interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, les direccions generals de la Policia i de 
la Guàrdia Civil, i la Secretaria General d’Institucions Peniten-
ciàries. (Font: Programa Publicidad)

Espanya destinarà 28 milions a crear 
un ecosistema digital per a la premsa 
amb les ajudes de la Unió Europea
El Govern espanyol ha destinat una petita partida dels 140.000 
milions de fons europeus que rebrà Espanya en els propers sis 
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anys per crear un ecosistema de digitalització de mitjans de co-
municació. En concret, 28 milions d’euros per a la digitalització 
de diaris i enfocat especialment en petites i mitjanes empreses.  

Així consta en el  Pla de Recuperació i Resiliència  enviat per 
Espanya a la Comissió Europea. Aquest pla titulat Programa de 
foment per a la creació d’un ecosistema que faciliti la digitalit-
zació dels mitjans de comunicació, es troba emmarcat dins dels 
projectes d’impuls a les pimes. Això vol dir que Espanya ha pro-
posat a Europa que gairebé 30 milions es destinin a projectes 
que ajudin els mitjans a la seva transformació digital. Europa 
ha de ser la que autoritzi els projectes un a un, però partint de 
la base d’aquest repartiment ja suggerit pel Govern espanyol.

Aquests ajuts es podrien tramitar a través del Programa Ac-
celera per a la digitalització de la Pime i, per tant, haurà de 
ser executat per Red.es amb l’ajuda de la Secretaria d’Estat 
d’Intel·ligència Artificial, dirigida per Carme Artigas. (Font: In-
vertia)

El FOP reclama que es reconeguin els 
drets d’autor dels periodistes

El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes reclama al Govern 
espanyol a garantir el dret dels professionals de la informació a 
què es respecti la integritat de la seva obra, que se’ls reconegui 
com a autors individuals, i que rebin una compensació material 
per la difusió o reutilització del seu treball.

“Una publicació periòdica no és una obra col·lectiva, sinó una 
obra complexa en què diferents autors insereixen diversos tre-
balls, com poden ser una crònica, una anàlisi o un reportatge, a 
més d’incloure altres continguts”, subratlla.
El FOP demana a l’Executiu de Pedro Sánchez que, aprofitant 
que ha d’adaptar a la legislació la Directiva europea de serveis 
de comunicació audiovisual, reconegui i reguli els drets d’autors 
dels professionals de la informació. El Fòrum també reclama 
al Govern espanyol i els grups polítics que promoguin una llei 
reguladora del secret professional dels periodistes per asse-
gurar la llibertat de premsa i l’exercici de la professió, tal com 
estableix la Constitució.
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“Aquesta manca de desenvolupament legal ha fet possible que 
alguns jutges hagin requisat mòbils i ordinadors a periodistes, 
i investigat les seves fonts d’informació per trobar l’origen de 
determinades filtracions, fet que vulnera el secret professional 
i soscava la llibertat de premsa a Espanya”, denuncia el FOP, 
integrat pels col·legis de periodistes de Catalunya i Galícia, les 
agrupacions de periodistes de CCOO i UGT, la Federació de 
Sindicats de Periodistes i el Sindicat de la Imatge UPIFC. (Font: 
Comunicació21)

El consum de ràdio es desploma: la 
pitjor dada en els últims 20 anys

Tot i ser un dels mi-
tjans de comunicació 
que més confiança 
genera a la societat, 
la Ràdio travessa un 
dels seus pitjors mo-
ments en el que a con-

sum es refereix. Així ho indica, al menys, l’últim informe fet públic 
per l’AIMC sobre el Marc General dels Mitjans a Espanya durant 

2020. L’evolució del consum de ràdio no només ha sumat un nou 
descens en l’últim any, a més, en termes generals, el temps mitjà 
d’escolta diària ha caigut fins a nivells de l’any 2000. El 2020, la 
mitjana d’escolta diària se situa en 94 minuts caient tres minuts 
respecte a l’any passat i tretze respecte al 2010.

El descens afecta parts iguals a la ràdio generalista i a les emis-
sores temàtiques. Mentre que, en el còmput global, la primera 
cau fins als 46 minuts diaris -el segon pitjor registre des 1992- 
la ràdio temàtica també descendeix fins als 47 minuts, la pitjor 
dada des que el 2002 caigués a una mitjana de 44 minuts diaris. 

Un altre de les dades que ens deixa aquest informe és que, des 
que el 2006 ràdios generalistes i ràdios temàtiques sumessin 
la mateixa mitjana d’escolta, la ràdio temàtica ha superat amb 
escreix el consum diari a la generalista. Un avantatge que s’ha 
reduït en els últims anys, fins pràcticament igualar-se en aquest 
2020. No obstant això, la ràdio temàtica, segueix sent més es-
coltada que la generalista, tal com va corroborar la tercera ona-
da de l’EGM del 2020.

Si parlem de franges, la del matí segueix sent la favorita dels 
oients, tant si parlem de ràdio generalista com de temàtica, 
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

amb un 40,2% el total dels oients. Segons el mateix estudi, la 
tarda i la nit segueixen sent els trams amb menys afluència 
d’audiència, amb un 17,4% i 16,2% de l’audiència, respectiva-
ment. (Font: Prnoticias – fotografia: Roger Benet/Ràdio Saba-
dell)

El Consell de la Informació té nou 
president

El periodista Rafael de Ribot Torrella ha estat nomenat nou pre-
sident de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya 
en substitució de Roger Jiménez, qui exercia el càrrec des de 
2013. La seva designació va ser aprovada pel patronat en una 
sessió extraordinària celebrada aquest dimarts, prèvia aprova-
ció per part de la junta de govern del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

Per la seva part, el periodista Josep Rovirosa Olivé, que ha 
estat membre del CIC en els darrers anys, passa a ocupar la 
secretaria general en substitució d’Albert Garrido, que també 
deixa el càrrec després de gairebé vuit anys. Per cobrir la va-
cant de Rovirosa s’ha designat la periodista Laura Fanals Gu-

bau com a nova consellera del CIC. La renovació de la resta del 
patronat de la Fundació i del Consell de la Informació es farà al 
juny, un cop exhaurit el mandat de quatre anys establert en els 
seus estatuts. (Font: CIC)

Auto Bild Espanya canvia la seva 
periodicitat 

La revista Auto Bild Espanya, editada per Axel Springer, estrena 
2021 amb canvis. El número 626, que ja està a la venda, és el 
primer amb periodicitat mensual. A més la publicació inclou més 
pàgines i noves seccions. Gabriel Jiménez, director editorial de 
l’àrea de motor d’Axel Springer Espanya, explica que “sabem 
que el lector de la revista impresa fa una lectura més reposada 
i busca més profunditat en els continguts. Volem donar-li un pe-
riodisme de solucions, que tan important és en temàtiques tan 
especialitzades com la de l’automòbil, sense oblidar-nos mai 
del nostre ADN Auto Bild que tan bé ha encaixat amb els lectors 
des del principi “

Però aquests no són els únics canvis que afronta l’àrea de 
motor d’Axel Springer Espanya, ja que des de gener ha deixat 
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d’editar la versió impresa de Top Gear Espanya, publicació bi-
mestral llicència del programa de la BBC, per reforçar i enfocar 
al 100% en la versió en línia, topgear.es. Segons Jiménez, “els 
canvis reforcen l’evolució natural dels nostres productes cap a 
una presència cada vegada més forta en l’entorn online”. (Font: 
Infoperiodistas)

Convocats els Premis Eugeni Molero i 
Albert Virella del Garraf

El Consell Comarcal del Garraf ha convocat els Premis de Pe-
riodisme Eugeni Molero i els Premis d’Investigació Albert Vi-
rella i Bloda. Els premis consten de diverses categories. Pe-
riodisme escrit; Periodisme audiovisual (ràdio i televisió); una 
Beca de fotoperiodisme; un Premi dInvestigació; i un Premi 
d’Investigació per a estudiants de batxillerat. Cadascuna de les 
categories està dotada amb 2.000 €. El termini per a presentar 
treballs finalitza el 30 d’abril de 2021.

Amb aquesta convocatòria l’ens comarcal vol fer un reconei-
xement al treball periodístic i d’investigació relacionat amb el 
Garraf i vol donar suport a aquelles persones i joves que amb el 

seus treballs periodístics o d’investigació promocionen i donen 
a conèixer el nostre territori. Es poden consultar les bases en 
aquest enllaç. (Font: MAE)
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Una mirada completa a l’estat 
d’Internet aquest 2021
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
És poc probable que el 2020 passi com un any “bo” al registre 
llibres, però sens dubte era un interessant any en digital. Molta 
gent va està connectada a Internet per primera vegada seguint 
els reptes de la COVID-19, mentre que els usuaris existents 
van adoptar noves eines digitals i va redescobrir vells favorits.

Com a resultat, en molts dels indicadors als informes digitals 
globals es van observar nivells de creixement notables durant 
els darrers dotze mesos. Les xarxes socials van lliurar alguns 
dels fitxers amb nombres impressionants, amb usuaris aug-
mentant en més d’un 13 per cent.

Mil milions d’usuaris es van unir a les xarxes socials l’any pas-
sat, prenent el global total a 4.200 milions a principis del 2021. 
El creixement no només ha estat números d’usuari, però. Ara 
els usuaris de mòbils gasten més temps als seus telèfons que 
veient la televisió, clarament posicionant el telèfon intel·ligent 
com la “primera pantalla” d’avui dia.

El comerç electrònic és una altra àrea que va experimentar un 
ràpid creixement el 2020, amb molta gent movent les seves 
compres en línia per mitigar els riscos per a la salut associat a 
COVID-19. No obstant això, la investigació suggereix que els 
nous hàbits de comerç electrònic adoptats durant el bloqueig 
durarà molt més enllà de la pandèmia. Més de tres quartes 
parts dels usuaris d’internet del món diuen que ells van com-
prar alguna cosa en línia cada mes, amb el valor d’aquestes 
compres sumant bilions de dòlars en ingressos de comerç elec-
trònic només el 2020.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Les formes en què la gent descobreix noves marques i decidir 
què fer en comprar estan evolucionant, però, amb 7 de cada 
10 internautes dient que ells ara van més enllà dels motors de 
cerca quan busquen informació sobre productes i serveis per 
comprar. Mentrestant, les velocitats de connexió a Internet les 
velocitats s’han accelerat fins a paral·lelament al  creixement 
de les demandes, amb la connexió al mòbil un 50 per cent més 
ràpida, de mitjana, que l’any anterior. 

La demografia del digital el públic també ha evolucionat. Usua-
ris majors de 65 anys han contribuït al creixement més ràpid de 
Facebook durant els darrers dotze mesos, mentre que les dones 
de 55 a 64 anys ho són  ara fan més compres en línia que els 
homes de 16 a 24 anys.

Tot i això, hi ha 3.200 milions de persones al voltant del món 
que encara no utilitza Internet, i les dones de les nacions en 
desenvolupament encara estan poc representats en línia. Hi ha 
diversos aspectes del digital que també es tornen més politit-
zats que l’any passat en alguns països mentre que en d’altres 
han optat per més restriccions de les plataformes.

Usuaris d’Internet a Espanya: El gener del 2021 hi havia 42,54 
milions d’usuaris d’Internet a Espanya, el que significa un aug-
ment de 144 mil (+ 0,3%) entre el 2020 i el 2021. La penetració 
d’Internet a Espanya es va situar en el 91,0% el gener de 2021. 
(Infografia: DataReportal)

NOTA: El Butlletí us convida a baixar-vos l’informe The Global 
State of Digital 2021, de HootSuite, amb una secció específica 
dedicada a l’Estat espanyol. CLICAR AQUÍ  

Un periodisme més “viu” i transversal 
per a la transformació digital a les 
redaccions
L’Associació de Mitjans d’Informació ha realitzat un seminari en 
línia en què experts del diari El País i del grup Vocento han 
aprofundit en com estan canviant els professionals de les re-
daccions i els mètodes de treball. En un webinar s’ha analitzat 
la transformació que s’ha dut a les redaccions, el sorgiment 
d’un nou estil de lideratge i el canvi en el flux de treball. Nous 
models que venen derivats no només per la situació de pandè-
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mia i el confinament a què s’han vist sotmeses, sinó també per 
una transformació digital.

  
Segons els dos experts (Borja Echevarría, director adjunt del 
diari El País, i Fernando Belzunce, director editorial de Vocento) 
és crucial que en aquesta revolució que està vivint el perio-
disme a Espanya, i per la qual ja han passat altres països, es 
consolidi la figura del director no tant com un cap, sinó més 
aviat com un líder. En la seva opinió, no es tracta tant de dirigir 
un producte periodístic de manera unilateral, com podia fer-se 
fins fa uns anys, sinó que la figura del director ha de transme-
tre “passió, optimisme i il·lusió”, ha de ser “un líder per a tot el 

personal que treballa en el mitjà”, han de ser” tractors “que es 
deixin guiar en allò on no són experts, i han de ser dinàmics 
i “confiar i escoltar als seus equips”. Echevarría donava una 
definició que va publicar Reuters en un dels seus informes, que 
assegura que “un bon líder és qui tingui un pensament gran, 
però un ego baix”.

El canvi en el model de treball en les redaccions també és subs-
tancial. El treball ha de ser transversal. “Amb la consolidació 
d’Internet, estem obligats a evolucionar i canviar. Els periodistes 
ens hem d’entendre amb totes les àrees que conformen el diari: 
l’àrea tècnica, que és capital, amb disseny, amb suport, amb 
màrqueting, amb l’àrea comercial i, també, amb l’estratègica. 
Hem de crear ponts i enteses d’altres àrees que contribueixin 
a millorar el que fem”, va explicar Belzunce. “Anem cap a un 
model en què ha d’estar molt cuidat tot el que fem. No podem 
oblidar que la qualitat és el que ens dóna l’excel·lència. Per això 
hem de professionalitzar les funcions”, va assegurar el director 
adjunt d’El País.

En resum, es fa indispensable un pensament estratègic que 
porti a replantejar totes les àrees del diari. (Font i infografia: 
Asociación de Medios de Información)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Deu països concentren el 78% de les 
ajudes a Europa de Google 

Un total de deu països, encapçalats per Alemanya i entre els 
quals es troba Espanya (16 mitjans), van concentrar el 77,7% 
dels diners que ha destinat Google a Europa en el seu Digital 
News Initiative en les sis rondes realitzades entre 2016 i 2019, 
segons una comptabilització feta per a l’informe Google, el pa-
tró dels mitjans, realitzat per Alexander Fanta i Ingo Dachwitz, 
per encàrrec de la fundació alemanya Otto Brenner.

En total, a les esmentades rondes de la DNI els diners destinats 
per Google han estat 140.467.000 d’euros, que s’ha repartit en-
tre grans, mitjanes i petites empreses de 30 països europeus. 
Pel que fa als destinataris dels fons de les rondes de la DNI, 
la major part -el73% - han anat a parar a empreses de mitjans 
comercials, seguides per companyies no periodístiques, com 
proveïdors o consultores (15%).

A una distància considerable es van situar mitjans sense ànim 
de lucre, públics, universitats i particulars. Cal assenyalar que 
en aquest cas es tracta d’estimacions realitzades pels autors de 

l’esmentat informe, a partir de diferents fonts, ja que la informa-
ció que proporciona Google referent a això no és exhaustiva. 
(Font: Digimedios)

Twitter i Facebook inverteixen 
una mica més en els mitjans de 
comunicació
Cada vegada més considerat com a mitjà de comunicació, 
les xarxes socials comencen a invertir en el sector. Després 
de Twitter, que va comprar el butlletí de pagament Revue, Fa-
cebook treballa pel seu cantó per tenir una plataforma similar. 
Segons un article del New York Times, Facebook treballa en la 
creació del seu butlletí de pagament. El projecte permetria no-
ves formes de contingut per a subscriptors de Facebook, a més 
de redactors i bloggers de pagament. La informació es va filtrar 
a la premsa només uns dies després de l’adquisició del butlletí 
de pagament Revue per Twitter.

De fet, la xarxa social encapçalada per Jack Dorsey va com-
prar la start-up holandesa per un import no revelat. Segons 
Twitter, l’adquisició de Revue ajudarà els creadors de contin-
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gut a trobar noves maneres de mostrar les seves creacions. La 
versió premium del servei generarà ingressos per als creadors 
de contingut que donaran el 5% dels seus ingressos a Revue. 
Twitter, que ha estat buscant maneres alternatives de generar 
ingressos durant les últimes setmanes, ha instat periodistes, 
bloggers i escriptors a adoptar Revue. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Ha estat presentat el Top Tendències 
digitals 2021 d’IAB Spain

S’ha presentat el  Top Tendències digitals 2021 d’IAB Spain. 
Un document de referència per a la indústria de la publicitat 
digital que enguany compta amb el patrocini de Adevinta Spain. 

Aquest Top Tendències Digitals 2021 ha estat elaborat per les 
comissions de treball d’IAB Spain i analitza 13 àrees diferents 
que van des del àudio online a les xarxes socials passant per la  
data, el  branded content o la publicitat nativa.

Belén Acebes, directora d’operacions de IAB Spain, ha destacat 
la rellevància del Top Tendències  ja que “és un informe que fan 
tots els professionals de les Comissions de Treball d’IAB, que 
aquest any estan més actives que mai i estem gratament sor-
presos per la gran feina que s’està fent”.

Posteriorment, Alberto Martín,  advertising sals director & Mi-
lanuncios sals director,  ha pres la paraula per apuntar que 
un treball com aquest “permet entendre els reptes i novetats 
del negoci digital, i apropar als anunciants, suports i agències 
al sector en línia. Si donem suport al mercat publicitari, esta-
rem impulsant un sector clau per a l’acceleració i recuperació 
econòmica d’aquest país”. (Font: (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: IAB)

NOTA: El Butlletí us ofereix el Top Tendències Digitals 2021 
d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ   
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La premsa de proximitat s’enfronta a 
la competència de la publicitat basada 
en la ubicació
Per Maya Elboudrari / INA Revue des Médias

Esperat pels canals i les agències nacionals, temut pels mitjans 
de comunicació locals, un decret del Govern francès, reconfigu-
ra el mercat publicitari per a la televisió. Autoritza, per a la tele-
visió emesa per TNT o box i després d’obtenir el consentiment 
dels espectadors, publicitat segmentada, és a dir, adaptada a 
l’objectiu tenint en compte criteris sociodemogràfics (composi-
ció de la llar, socioprofessional... ), però també geogràfica (geo-
localització). Com va explicar Marianne Siproudhis, directora 
general de FranceTV Publicité, a Nextinpact: “Dues persones 

que viuen al mateix barri no veuran el mateix anunci si no tenen 
el mateix perfil de consumidor.”

Per a la televisió nacional, aquesta és la promesa d’un mercat 
més ampli i més lliure. Per a la premsa local el risc és que al-
guns dels seus anunciants habituals recorrin a aquests nous 
jugadors per obtenir els seus contractes publicitaris. Per tal de 
protegir els ingressos publicitaris dels mitjans de proximitat, el 
decret proporciona garanties: el volum horari de publicitat geo-
localitzada es limita a uns minuts per hora, aquesta obertura 
no afecta els programes infantils i l’adreça exacta de emissió.

(...)
 
Els mitjans locals tenen una mina d’or a les mans
Per a la majoria de les persones interrogades, l’interès de les 
cadenes nacionals franceses per la publicitat basada en la ubi-
cació revela el nou valor de la informació local. “Els  territoris 
es posen molt de moda avui en dia. Fa dècades que hi treba-
llem”. Els mitjans de comunicació locals veuen especialment en 
el tractament dels mitjans nacionals de la crisi del coronavirus 
una preocupació renovada per les notícies regionals i, per tant, 
una manera d’actualitzar el seu paper.
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Davant aquest gir de la publicitat televisiva, els experts, però, 
afirmen que “els mitjans de comunicació locals tenen una mina 
d’or a les mans, mitjançant la producció de contingut regional”. 
Per tant, els mitjans locals aspiren a reforçar les seves ofertes 
comunes: fer que la redacció de la televisió i els diaris treballin 
junts, reprendre els vídeos gravats per la televisió al seu lloc, 
etc.”

L’associació d’editors PQR vol confiar en les seves capacitats. 
Per a Gabriel d’Harcourt, director de publicacions de La Voix du 
Nord, l’arribada de la publicitat basada en la ubicació a la televi-
sió nacional“  és un nou jugador del mercat publicitari local, que 
estarem mirant amb atenció. Però com a mitjans de proximitat, 
sabem que encara som millors per als anunciants que ningú. 
Recordem, per exemple, que la difusió diària de pagament del 
títol principal de PQR, Ouest France  ascendeix a aproxima-
dament 630.000 exemplars diaris, molt per davant dels prin-
cipals diaris nacionals com Le Monde o Le Figaro (al voltant 
de 330.000 exemplars). Quant a La Voix du Nord, s’acosta als 
200.000 exemplars. 

Una altra raó per moderar la preocupació: el preu d’un spot pu-
blicitari d’una gran cadena nacional, fins i tot dirigit a un territori 

limitat, serà molt superior al que cobra un diari local. “Està dirigit 
a una petita franja d’anunciants, molt elitista “, indica Marylène 
Guérard, directora de publicitat del grup Centre France. Segons 
ella, la majoria del mercat de publicitat de la premsa de proxi-
mitat, que es basa principalment en anunciants locals petits, no 
hauria de ser molestat per aquesta novetat.

L’oferta també seria “complementària”, perquè es refereix a la 
televisió i no a la premsa escrita o web com els diaris regio-
nals, els mitjans de comunicació locals podrien tenir un paper 
intermediari a través de les seves agències de publicitat, ja que 
“coneixen molt bé els actors locals”, suggereix el director de 
publicitat. Alguns, com Patrick Venries, el director general de 
Sud Ouest, arriben fins i tot a acollir l’efecte beneficiós d’aquest 
nou “repte”, que animarà els mitjans locals a organitzar-se i 
renovar-se.

La competència arriba també des de les xarxes socials
No va ser amb l’arribada de la publicitat basada en la ubicació 
a la televisió que els mitjans locals van descobrir la competèn-
cia per la seva pròpia gespa. S’uneixen a subratllar que el cop 
que han tingut els principals actors de la publicitat en línia, com 
Google o Facebook, ja ha estat pertorbant el mercat local des 
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de fa temps i representa per a ells el principal risc. “Original-
ment, treballàvem en un mercat on es trobaven els jugadors 
locals. La revolució digital ja ha transformat aquest equilibri. La 
publicitat segmentada afegeix una capa, però no és la prime-
ra onada, ni la que fa més mal”, garanteix Fabrice Schlosser 
del sindicat Locales TV, que reuneix 56 canals locals. “El pres-
supost publicitari dels anunciants petits ja es comparteix amb 
Internet, la quota dedicada als mitjans tradicionals disminueix 
any rere any.”

Segons ell, no es tracta de prohibir l’ús d’aquestes innovacions 
tecnològiques, sinó de replantejar-se el funcionament econòmic 
i editorial d’un sector ja profundament capgirat, per exemple 
mitjançant una revisió de l’ajut a la premsa o una millor integra-
ció local. “La qüestió que sorgeix en última instància és la de 
finançar els mitjans locals, una realitat no exclusiva de França 
sinó a tot Europa: volem una societat sense aquests mitjans de 
proximitat? Ens hem de despertar i preguntar-nos com sostenir-
los en un entorn tan pertorbat.”  (Infografia: Alternatives Econo-
miques)

El Govern espanyol destinarà 
enguany 123 milions a la publicitat 
institucional 

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla de Publicitat i Comuni-
cació Institucional 2021 que preveu una inversió de 123.380.000 
d’euros per desenvolupar 168 campanyes al llarg de l’enguany. 
És la major xifra pressupostada des de 2010. La inversió total 
creix en 57.320.000 d’euros respecte a l’any passat , fet que 
suposa un 86,77% més del previst el 2020, encara que justet 
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suposa el 46% dels 268 milions que va destinar el 2007 el pri-
mer Pla de Publicitat i Comunicació Institucional.

S’ha de tenir en compte que, en el cas del Pla de 2020, la situa-
ció d’emergència sanitària va derivar en la retirada de les parti-
des d’alguns ministeris, com en el cas d’Hisenda, que va modi-
ficar la seva proposta inicial d’una campanya en l’àmbit tributari 
a la vista de les prioritats comunicatives a l’Estat d’Alarma. 

En el present Pla, el primer lloc pel que fa a inversió pressupos-
tària l’ocupa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
un 18,85% de la inversió prevista per a 13 campanyes, entre les 
que destaquen les relatives a Seguretat Alimentària i Aliments 
d’Espanya , seguit pel Ministeri per a la Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic que preveu oferir 57 campanyes amb una 
assignació del 13% de la inversió total.

Només sis campanyes disposen d’una inversió igual o supe-
rior als sis milions d’euros; són la de promoció de la vacuna-
ció enfront de la COVID, del Ministeri de Sanitat, a la qual es 
preveuen dedicar 10,8 milions d’euros, seguida de seguretat 
viària de la DGT, sensibilització fiscal de l’Agència Tributària, 
Transició Energètica d’IDAE, contra de la violència contra les 

dones de la Delegació de Govern contra la violència de Gènere 
i el Pla de Reconstrucció: Foment de l’Humanisme Tecnològic 
de Red.es.

Les principals prioritats de l’Administració General de l’Estat en 
matèria de publicitat i comunicació institucional durant l’any 2021 
seran la promoció en matèria de drets i deures dels ciutadans 
amb un 39,51% de el cost total previst i la promoció d’hàbits sa-
ludables i segurs per a la ciutadania i la cura del seu entorn amb 
un 35,88% de el cost total de les previsions pressupostàries.

La gran majoria de les campanyes, un 72%, tindrà insercions a 
internet, sent així el mitjà més utilitzat, seguit, per aquest ordre, 
per premsa, ràdio, televisió, suports exteriors i revistes. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Infobae)

El Govern balear va invertir més de 2 
milions en publicitat institucional als 
mitjans el 2020
El Govern de les Illes Balears va invertir un total de 2.069.316,51 
euros en campanyes de publicitat institucional als mitjans de 
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comunicació durant el 2020. Per formats, la ràdio va encapça-
lar les inversions amb 713.954,20 euros, el que representa un 
34,5% del total.

Per la seva part, la premsa en paper va rebre 525.600,70 eu-
ros en publicitat institucional (25,40%); la premsa impresa fo-
rana (és a dir, de proximitat) 86.588,28 (4,18%), i la premsa 
especialitzada 56.690,29 (2,74%). Finalment, el Govern balear 
va invertir 499.655,14 euros en campanyes als mitjans digitals 
(24,15%) i 186.827,91 euros en televisió (9,03%). (Font: Comu-
nicació21)

Media Sapiens guanya el compte de 
mitjans de la DGT de 7 M

Media Sapiens ha estat 
l’agència triada pel Go-
vern espanyol per gestio-
nar el compte de mitjans 
de la Direcció General 
de Trànsit (DGT). Valora-
da en 7 milions d’euros, 

es tracta de la campanya que major pressupost publicitari rep 
de tota l’Administració General de l’Estat. Aquesta agència es-
panyola ja va guanyar la campanya de la DGT de la passada 
Setmana Santa, valorada en aquest cas 6 milions d’euros. En 
ambdues ocasions, Media Sapiens s’ha imposat a la desena 
d’agències de mitjans que formen part de l’actual acord marc 
publicitari, que està a punt de finalitzar (ho farà el 28 de febrer). 
De fet, el Govern ja està en ple procés de selecció per elegir 
els seus agències que gestionaran les campanyes publicitàries 
institucionals durant els propers anys.

Des que va entrar en vigor l’actual acord marc publicitari, a 
mitjans de 2018, Media Sapiens s’ha fet amb contractes valo-
rats en 40 milions d’euros. En total, l’Administració General de 
l’Estat ha licitat campanyes publicitàries per un import de 67 mi-
lions d’euros en aquests tres anys. Així doncs, aquesta agència 
ha gestionat més de la meitat del pressupost de mitjans amb 
què ha comptat el Govern central des de 2018, gràcies a que 
li han adjudicat en aquest temps 28 contractes dels 53 licitats. 
(Font: Dircomfidencial – infografia: Diario Motor)
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Els ingressos de les agències de 
mitjans i creatives van disminuir un 
5,8% el 2020

Mediacom, Initiative, Wavemaker, Sarcom i OMD Worwdwide 
s’han posicionat com les cinc principals agències de mitjans 
durant 2020. Mediacom se situa com l’única agència de mitjans 
que es manté en el top cinc des de l’exercici anterior, així ho 
recull la consultora de màrqueting R3 en el seu informe “2020 
Media agencies new business league”. 

La irrupció de la pandèmia el passat any ha tingut notables con-
seqüències en els ingressos de les consultores i agències de 
mitjans i creatives. Les empreses de comunicació van tancar 
2020 amb una caiguda total del 5,8% dels ingressos. D’aquesta 
manera, els ingressos totals de les noves empreses el 2020 
van arribar 2.560 milions de dòlars, una caiguda del 5,8% en 
comparació amb 2.720 milions de dòlars presentats en 2019.

Mediacom lidera el rànquing amb comptes guanyadors com 
Fanta, Sprite o Warner Bros a Austràlia. Des 2019 Mediacom 
s’ha posicionat entre el top cinc d’agències de mitjans. Initiative 

ocupa la segona posició del rànquing amb comptes guanyadors 
com T-Mobile US, Reckitt Benckiser Indonèsia o Direct Assu-
rance France. La tercera posició és per a Wavemaker després 
de guanyar els comptes de UnionPay playning Xina, Slovak Te-
lekom Slovakia, Cameo\Dr Oetker Italy. En quart lloc, l’agència 
de mitjans Starcom amb comptes com Samsumg US, Lidel 
France o GoPuff US. Finalitza el top cinc d’agències de mitjans 
OMD amb el compte de Aliexpressm EMEA, Hepsi Burada Tur-
key i Schwarz Gruppe.

Per la seva banda, Havas ascendeix de la posició desena el 
novembre de 2020 al lloc número sis al desembre de 2020 
amb comptes com Sanofi US, Yum Brands Singapore i Oscaro.
com France. No obstant això, Mindshare baixa dues posicions 
en l’últim mes de 2020 i es posiciona en el lloc número vuit, 
entre els comptes guanyats destaquen: Nippon Paints Pakis-
tan o University of Melbourne Austràlia. Finalitza el rànquing 
l’agència Zenith i Horizon Media. Zenith ocupa el lloc novè amb 
comptes com: Nestle UK, H & M UK o EURO-net Poland. Fi-
nalment, en l’última posició es troba Horizon Media amb Sprint 
Boost US, Orkin pest control US o Mayo Clinic SEM US. (Font: 
Prpublicidad)
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Hola! se suma al marketplace 
publicitari de Prisa, Vocento i Godó
La revista Hola! s’ha incorporat a Wemass, el marketplace pu-
blicitari més important de l’Estat, els socis fundadors  del qual 
són els grups Prisa, Vocento i Godó,  segons avança Dircomfi-
dencial. Wemass negociava l’entrada de nous mitjans per com-
pletar l’inventari premium que comercialitza, segons va revelar 
el seu director general, Plácido Balmaseda. 

Aquestes negociacions han fructificat ara en la incorporació 
de la revista Hola!, que té una audiència complementària a la 
dels socis fundadors de Wemass, al estar més enfocada a sec-
tors com Moda, Lifestyle, Viatges, Cuina i Decoració. En total, 
Wemass té un abast de 34,3 milions d’usuaris únics mensuals 
exclusius en entorns Premium, el que significa una cobertura 
estatal superior al 94% de l’audiència.

Així doncs, la revista Hola! se suma a una cartera de capça-
leres com El País, ABC, La Vanguardia, Cinco Días, els diaris 
regionals de Vocento, Mundo Deportivo, la SER o AS, entre 
d’altres. Wemass s’encarrega de comercialitzar gran part de la 
publicitat digital de tots aquests suports. (Font: Dircomfidencial)

Ogilvy Barcelona signa la campanya 
del nou servei de pagament de Saba

El mètode “Saba, pagament per matrícula” es realitza asso-
ciant la matrícula del vehicle a una targeta bancària a través 
de l’aplicació i permet als usuaris eliminar qualsevol contacte a 
l’hora d’entrar o sortir dels seus estacionaments. La campanya 
“consolida el look and feel de la marca, basat en la il·lustració 
i on destaca el color, la llum i l’optimisme en el missatge”, ex-
pressa Enrique Almodóvar, director creatiu de Ogilvy. 

Aquesta funcionalitat es porta a terme a través de l’aplicació de 
Saba, que compta amb una renovada imatge per a una millor 
experiència mòbil. Sense tiquets, caixers ni espera. El procés 
és 100% digital i es pot completar en còmodes passos sense 
haver de sortir de l’app en qüestió. (Font: Programa Publicidad)
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Els chatbots cada cop s’assemblen 
més als humans, amb totes les seves 
errades
Per Mathilde Caubel /  Media Lab

 
Els chatbots han estat al centre de les tendències tecnològiques 
des de mitjans de la dècada de 2010. Però aquests companys 
algorítmics estan lluny d’haver assolit el futur brillant que alguns 
els van prometre. Tot i que l’ús dels chatbots ja no es veu com a 
revolucionari, els avenços en intel·ligència artificial han permès 
ampliar i diversificar els seus usos. Gràcies a Deep Learning, 

un chatbot pot pronunciar un discurs tan rellevant i idiomàtic 
com un ésser humà, sempre que hagi preparat el tema.

Però, què passa amb els temes complexos i les qüestions èti-
ques al voltant de les dades que alimenten els algorismes? El 
recent esborrany de Lee LuDa de chatbot coreà ha obert un de-
bat sobre les àrees grises dels robots alimentats per IA i ha do-
nat suport a la crida actual d’un marc ètic al voltant del seu ús.

Cada cop hi ha més IAs de conversa humana?
És cert que mitjançant els chatbots comercials, l’IA ha permès 
automatitzar moltes tasques en la relació amb els clients. Al 
mateix temps, l’ús de chatbots per a la vigilància de la salut 
és un veritable avanç per a les persones que viuen als deserts 
mèdics. Com moltes tecnologies de salut electrònica, els robots 
estan especialment estressats durant una pandèmia mundial. 

Tot i que l’aprenentatge automàtic i l’aprenentatge profund han 
fet que la creació i l’educació del chatbot siguin més ràpides i 
accessibles, persisteix un problema d’automatització. Davant la 
complexitat de certs temes o l’espontaneïtat dels usuaris, els 
chatbots requereixen un treball substancial sobre el menjar i la 
moderació per part dels humans. 

NOVES EINES
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Des del seu llançament, la conversa coreana AI Lee LuDa ha 
estat un èxit rotund. Encarnant un jove estudiant de 20 anys, 
aquest chatbot té la intenció de convertir-se en l’amic virtual 
dels joves coreans. Llançat a principis de gener per l’empresa 
ScatterLab, aquest chatbot de Messenger està lluny de ser el 
primer d’aquest tipus a Corea del Sud. Però ràpidament va 
guanyar notorietat internacional a causa dels seus nombrosos 
lliscaments, que recorden la desventura de Tay, el chatbot de 
Microsoft llançat per a una vida molt curta el 2016. Els usuaris 
han compartit converses on el bot va fer comentaris odiosos 
sobre les minories, a més de parlar sexualment explícitament. 
Tot i la correcció de l’algorisme per part del creador i el seu 
optimisme sobre l’educació del bot, el servei es va interrompre 
menys d’un mes després del llançament. 

Aquest cas també va plantejar qüestions sobre la legalitat 
de la recopilació de dades gràcies a la qual es va alimentar 
el programa Deep Learning de ScatterLab. De fet, es nodria 
de converses de missatgeria KakaoTalk, una altra aplicació 
de la start-up. El pot-au-roses es va descobrir quan el chatbot 
LuDa va esmentar els noms dels parents, així com els núme-
ros de comptes bancaris, intercanviats en converses privades 
a KakaoTalk. 

L’empresa afirma haver utilitzat aquestes converses només 
amb l’únic propòsit de  fer més natural el discurs del robot i 
afirma haver demanat permís als usuaris. Però els termes de 
privadesa es van considerar massa foscos i es va presentar 
una demanda col·lectiva contra Scatter Labinfracció de la Llei 
de protecció de dades personals .

L’escàndol Lee LuDa va tenir un impacte encara més important 
ja que es feia ressò de qüestions de sexisme i discriminació 
que enfrontava la societat coreana . Va revelar preguntes sobre 
la transparència i l’ètica de l’ús dels robots i de la intel·ligència 
artificial. Tot i els avenços en IA i Deep Learning, aquest tipus 
de lliscament dóna suport a la necessitat d’un marc legal i mo-
deració. La prevenció de l’ús indegut de la IA i la crida a la seva 
regulació també van ser el centre de les discussions del fòrum 
Davos 2021. (Infografia: Hackernoon)

Microsoft substitueix el seu 
navegador Edge Legacy

El proper 9 de març, Microsoft Edge Legacy deixarà de rebre 
actualitzacions de seguretat. Per substituir aquesta aplica-
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ció fora de suport, la firma anuncia un nou Microsoft Edge. El 
pla passa per eliminar Edge Legacy dels equips mitjançant la 
instal·lació de Windows 10 que s’alliberarà el proper 13 d’abril, 
i instal·lar el nou Edge.
 
Estarà disponible com a part de l’actualització mensual de se-
guretat acumulativa de Windows 10 (altrament coneguda com 
a versió d’actualització dimarts (o “B”)), el 13 d’abril de 2021. 
Quan apliqueu aquesta actualització als vostres dispositius, 
el Microsoft Edge no serà compatible S’eliminarà l’aplicació 
d’escriptori antiga i s’instal·larà el nou Microsoft Edge. El nou 
Microsoft Edge ofereix seguretat integrada i, segons la firma, “la 
nostra millor interoperabilitat amb l’ecosistema de seguretat de 
Microsoft, tot i que és més segur que Chrome per a les empre-
ses de Windows 10”.

De manera que, si per quan arribi aquest moment, s’ha seguit 
usant el vell Edge, després de l’actualització veurem com les 

icones d’aquest es veuen automàticament substituïdes pels les 
del seu successor. Des de Microsoft, però, recomanen no espe-
rar fins llavors i canviar abans un navegador per l’altre. (Font i 
infografia: Techcommunity)

Instagram, TikTok i Twitter desactiven 
centenars de comptes robades per 
hackers 
Instagram ha desactivat centenars de comptes que van ser 
robats amb l’objectiu de comercialitzar noms “rars i cobejats” 
entre els usuaris entre els que fan servir les xarxes socials amb 
fins comercials. L’objectiu era vendre-ho a través d’ OGUsers. 
També les xarxes socials Facebook, TikTok i Twitter van haver 
de prendre mesures al respecte després de veure que hi havia 
pirates que havien intervingut comptes amb el mateix motiu.

Segons ha publicat l’expert en ciberseguretat, Brian Krebs, 
els membres de OGUsers solen intervenir comptes que tenen 
noms que poden ser molt cotitzats per altres usuaris per ser 
genèrics i capaços d’atreure l’atenció de molts altres usuaris. 
Per exemple “Trusted” (Confiança) ha estat una de les intervin-
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gudes. Hackers de OGUsers roben aquests comptes als seus 
propietaris i les venen a altres persones per grans quantitats 
de diners. D’acord amb Reuters, altres noms molt cotitzats en 
aquest mercat amb paraules com @food o lletres com @B.

Els comptes ara robats van ser creats de manera lliure i gra-
tuïta per persones que van ser pioneres en xarxes socials que 
van poder triar qualsevol nom sense la necessitat de adornar 
o afegir números per evitar tenir el mateix nom que altres. Els 
robatoris es van produir a través d’una varietat de tàctiques que 
inclouen intimidació i assetjament, hackeig, coerció i extorsió. 
(Font: Xataca)

Programes gratuïts per llegir PDF a 
Windows 10

Un dels formats de docu-
ment amb què més sovint 
ens trobarem i haurem de 
treballar són els PDFs , 
originalment creats amb 
la impressió en ment, 

però que han sabut adaptar-se a la revolució de la WWW. Però, 
per treballar amb ells, necessitarem que el nostre visor de 
PDFs s’ajusti a les nostres necessitats i a les del nostre equip, 
de manera que anem a repassar què ens ofereixen algunes de 
les opcions gratuïtes més conegudes.

Adobe Acrobat Reader DC. És el líder indiscutible del ram, el 
programari que trobarem a la majoria dels PC equipats amb 
Windows a l’hora de visualitzar, comentar, imprimir i signar 
PDFs. Compta amb el suport de ser una creació d’Adobe, els 
creadors del propi format PDF. D’ús intuïtiu, encara més exigent 
en recursos que els seus competidors. La ‘DC’ del nom és una 
referència a “Document Cloud”, el servei en el núvol que Ado-
be proporciona de forma gratuïta per a recolzar i compartir els 
nostres documents.

SumatraPDF. És un lector de documents (i no només PDF, per-
què també admet altres com EPUB, MOBI, DjVu, FB2, CHM, 
CBR o CBZ) lleuger i de codi obert. Davant d’alguns dels seus 
competidors, destaca per la seva aposta per les dreceres de 
teclat per a millorar la nostra experiència de lectura, a més de 
pel seu rendiment. Compta amb una versió portable ideal per 
portar en el nostre USB. Una de les seves funcionalitats més 
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interessants és la de poder establir punts de llibre per recordar 
punts rellevants del document visualitzat.

Foxit Reader. És considerat una de les principals alternatives 
al lector d’Adobe, oferint a més més fluïdesa al visualitzar els 
documents (tot i que, al contrari que Adobe Reader, no és com-
patible amb el format PDX). Aquest lector ens permet realitzar 
anotacions (i dibuixos) en els documents i subratllar text... i com 
SumatraPDF, ofereix punts de llibre editables. A més, inclou un 
reproductor multimèdia per als àudios i vídeos encastats que 
podrem trobar embeguts en alguns PDFs i ePubs; i la seva fun-
ció Foxit Cloud ens ofereix l’opció de guardar i compartir do-
cuments en el núvol. Altres funcions diferenciadores d’aquest 
programari són visualització de documents ‘en mode text’ (és 
a dir, desposseint d’elements gràfics) i la possibilitat de realit-
zar zoom en els PDFs de fins al 6.400%. (Font: Marc Merino/
Genbeta – infografia: masmovil)

Retocar fotos mai havia estat tan senzill

Photo Studio és una eina de retallada digital amb la qual po-
drà retallar petits elements, objectes, persones, o fins i tot fons 

sencers que desmereixen la seva fotografia. Utilitzeu l’eina 
“Eliminació” per eliminar objectes o figures humanes indesitja-
des. Utilitzeu l’eina “Tallar” per retallar objectes de les seves 
fotografies i després inserir-los en altres imatges o fons de la 
seva elecció. Crear increïbles fotomuntatges de forma ràpida i 
senzilla.

L’eina Esborrar li permet eliminar qualsevol element o figura 
humana de la seva fotografia sense que això vagi en detriment 
de la resolució i la qualitat de la imatge. L’eina de selecció in-
clou una funció intel·ligent de detecció de color que li serà molt 
útil a l’hora de retallar les seves fotografies. L’eina elimina fàcil-
ment les parts seleccionades o restaura la part corresponent de 
el fons, també si pot corregir barbs i imperfeccions amb l’eina 
Tampó de clonar. Podeu ampliar la informació i descarregar 
l’eina en aquest enllaç. (Font: inPixio)
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El “Restabliment social”, un concepte 
aplicable als mitjans de comunicació
Per Lisa Rodrigues, MediaLab d’Informació / France Télévisions

Repensar allò social és la pauta del nou estudi de l’agència interna-
cional We Are Social. L’any passat els usuaris d’Internet han redo-
blat els seus esforços i la seva creativitat per mantenir un vincle so-
cial a través de plataformes i xarxes digitals. Les relacions humanes 
no han tingut altra opció que crear i viure mitjançant pantalles inter-
posades, amb els límits que coneixem. Tot i això, es poden aprendre 
lliçons d’aquesta experiència social en concret el 2020.

Si les possibilitats de màrqueting i comunicació d’aquestes ei-
nes digitals són òbvies, el restabliment social aclamat per l’estudi 

també permet considerar les vies d’innovació i millora del perio-
disme. Des de la col·laboració accelerada fins al reajustament 
del públic objectiu, passant per una digitalització intel·ligent i rao-
nada, una  breu visió general dels principals projectes socials 
que es posaran en marxa als mitjans de comunicació.

Un autèntic periodisme de co-construcció
Gràcies a Internet i a les xarxes socials, els ciutadans han 
mostrat el seu interès pels temes d’actualitat i pels principals 
problemes socials. Per poder discutir o aprendre més durant 
la pandèmia, també van demostrar, i sobretot, una capacitat 
d’adaptació increïble. Per tant, paradoxalment, si s’ha reduït el 
contacte social físic, les connexions entre persones mai han 
estat tan ràpides i fàcils gràcies a la missatgeria en línia i altres 
xarxes digitals.

La comunicació és la clau per continuar iniciant projectes i pro-
duir contingut col·laboratiu. S’ha desenvolupat fortament entre 
els membres de la redacció del teletreball, però també ha de 
millorar entre els ciutadans i els periodistes. La integració de 
l’audiència a la vida dels mitjans de comunicació fa possible la 
co-construcció d’una dinàmica de treball que sigui beneficiosa 
per a tothom, tot aprofitant la creativitat del públic.
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Per tant, els mitjans han d’utilitzar els nous canals de socialitza-
ció per crear un pont entre ciutadans i periodistes. A la premsa 
escrita, el correu tradicional als lectors s’està convertint en di-
gital, i cada cop es té més en compte en el pensament editorial 
per reflectir millor l’actualitat. Pel que fa als nous formats, Brief.
me demana als lectors cada setmana que triïn el tema del but-
lletí informatiu del cap de setmana. La BBC  ofereix regularment 
als oients i espectadors la seva opinió sobre els programes o 
l’estratègia del grup. Aquestes iniciatives estan cridades a mul-
tiplicar-se, enriquir-se i adoptar noves formes.

Periodistes més propers al seu públic
Durant els tancaments, la població va construir principalment 
xarxes locals d’ajuda social i mútua mitjançant, per exemple, 
grups de Facebook o discussions de WhatsApp. Aquestes ca-
denes de solidaritat es mantenien sovint després dels decon-
finaments, cosa que feia encara més visible la importància de 
les comunitats locals. Aquest desig de reajustar l’escala social 
també es pot comprovar amb la gran audiència de la premsa 
diària regional: 19,3 milions de francesos – gairebé un terç de 
la població– el llegeixen cada dia, tots els mitjans combinats, 
segons un estudi de l’ACPM. 

Tot i així, la proximitat no només ha de ser geogràfica, sinó que 
també ha de ser humana, relacional. I, per a això, res millor 
que les xarxes socials, que s’han convertit en un dels canals 
d’accés més utilitzats per desafiar o atreure l’atenció dels mi-
tjans de comunicació i dels periodistes. Els editors estan més a 
prop dels ciutadans i poden seguir la seva comunitat de lectors, 
espectadors o oients per adaptar el seu contingut, en particular. 
Els equips encarregats de les plataformes de xarxes socials es 
posen cada cop més el barret del mediador.

Fins i tot si les xarxes socials estan lluny d’ésser l’única manera 
per als periodistes d’adreçar-se al públic, continua essent el fet que 
aquestes eines les fan més accessibles, sempre que es faci una 
distinció molt clara entre els comptes professionals i els personals. 

Hi ha disponibles una gran quantitat d’eines socials digitals. 
Algunes plataformes en concret van sortir a la llum durant la 
pandèmia. Els desafiaments TikTok, les reunions Zoom o una 
sessió del ClubHouse personalitzada per Elon Musk són el 
“nou normal”. Les aplicacions que permeten trobar-se a través 
d’avatars també han impactat, sobretot en el món corporatiu, on 
intentem reproduir digitalment una vida social professional i una 
aparença de relació en el treball.
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Les xarxes socials incorporen gradualment noves funcions per 
satisfer la demanda d’humanització de les interaccions socials 
en línia. Twitter, per exemple, està desenvolupant eines d’àudio 
i Instagram ha introduït formats llargs, vídeos i més escriptu-
res. En general, els mitjans de comunicació estan presents en 
aquestes plataformes, intentant estar al dia de les últimes eines 
a la seva disposició, mantenir la distància d’algunes d’elles i 
utilitzar-les amb prudència, tot respectant la seva pròpia carta 
editorial i els seus valors.

L’aparició de nous formats i noves xarxes es pot veure com 
una possibilitat d’innovació i d’acostament al públic. No co-
rrespon als mitjans de comunicació llançar-se cap endavant 
a la creació de comptes generals, sinó aprofitar aquestes ei-
nes d’interactivitat sense perdre la seva pròpia personalitat. El 
“Restabliment social” no és només la presència a les xarxes 
socials, és l’establiment d’un diàleg real amb l’audiència, inde-
pendentment del canal o la plataforma.

Amb el Restabliment Social, el periodisme de demà no pot ni ha 
de romandre en un mateix. NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix 
als seus lectors l’estudi Think Forward 2021/The Social Reset, 
de We Are Social. CLICAR AQUÍ  

Un món sense notícies

Els canadencs van conèixer el que seria el món sense una in-
dústria periodística sòlida dijous de la setmana passada, pel 
matí, ja que diversos diaris van publicar portades en blanc. 
“Imagineu-vos si les notícies no hi eren quan les necessitàvem”, 
llegia el missatge a les portades en blanc. “Si no es fa res, la 
indústria periodística desapareixerà”.

Els avisos s’inclouen en una campanya de News Media Cana-
da, que representa la indústria dels mitjans impresos i digitals al 
Canadà. Forma part d’una empenta per advertir als canadencs 
que sense la intervenció del govern, la assetjada indústria pe-
riodística es podria esfondrar.
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Els editors canadencs expliquen que un dels principals culpa-
bles d’aquesta acció és la manca de regulació en l’àmbit digi-
tal, que diuen que permet als gegants tecnològics exercir un 
control sense precedents sobre el que llegeixen els canadencs 
i la resta del món. I els editors remarquen en el seu comuni-
cat: “Mentrestant, totes les empreses de mitjans de comunica-
ció canadenques, grans i petites, pateixen per dos motius: en 
primer lloc, Facebook i Google no paguen el seu contingut; en 
segon lloc, Facebook i Google aconsegueixen el 80% de tots 
els ingressos de la indústria de la publicitat digital canadenca”. 
“Aquests gegants digitals van construir un model de negoci on 
venen publicitat... al voltant del contingut d’altres persones”.

El govern ha dit que té previst prendre mesures per modificar el 
seu funcionament al respecte. El ministre del Patrimoni cana-
denc, Steven Guilbeault, va dir “La nostra posició és clara: els 
editors han de ser compensats adequadament per la seva feina 
i els donarem suport perquè proporcionin informació essencial 
en benefici de la nostra democràcia i la salut i el benestar de les 
nostres comunitats”. “El nostre objectiu és presentar una nova 
legislació aquest any”, va dir. (Font i infografia: Global News)

El Col·legi de Periodistes demana la 
modificació de l’IAE i CNAE per donar 
cobertura a l’activitat dels periodistes 
i comunicadors

El Degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, i la vi-
cedegana, Núria de José, van informar la delegada del Govern 
central a Catalunya la necessitat de modificar alguns aspectes 
fiscals per afavorir l’activitat dels periodistes i comunicadors. 
Teresa Cunillera s’ha compromès a traslladar-ho als ministeris 
competents; el d’Hisenda i d’Afers Econòmics i Transformació 
Digital.

Aconseguir tenir un epígraf propi de l’IAE (Impost Activitats 
Econòmiques) i del CNAE (Clasificación Nacional de Activida-
des Económicas) és extraordinàriament important per als pro-
fessionals de la informació i la comunicació, ja que actualment 
se’ns està equiparant a d’altres professions, la majoria de les 
quals de caràcter artístic. Això ha tingut conseqüències greus, 
especialment durant els darrers mesos, a l’hora d’accedir a aju-
des públiques, entre d’altres inconvenients.
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A la delegada del Govern a Catalunya se li va explicar que 
actualment hi ha consolidats els estudis universitaris de pe-
riodisme i comunicació que donen competències multidiscipli-
nars que permeten realitzar activitats professionals diverses 
(sigui als mitjans de comunicació com als gabinets de premsa 
o de comunicació corporativa). I que hores d’ara no hi ha co-
rrespondència entre aquestes professions i les corresponents 
classificacions d’activitats. L’absència d’un epígraf a l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE), impost que s’aplica tant a au-
tònoms com a societats i que cal tramitar quan es dona d’alta 
l’activitat a Hisenda per poder facturar és fonamental a l’hora de 
triar i definir correctament l’activitat empresarial, professional 
així com les obligacions tributàries. A més, si no existeix, hi ha 
dificultat en l’accés a línies d’ajuda, subvencions o licitacions 
públiques entre d’altres.

D’altra banda, el CNAE té una clara finalitat estadística però 
amb la situació actual de pandèmia ha adquirit una gran trans-
cendència al vincular-se a les ajudes dels ERTO, pel que té 
clares repercussions econòmiques. Molts professionals s’han 
vist perjudicats en no tenir una correcta classificació de la seva 
activitat.

La trobada amb la delegada del Govern també va servir per 
informar-la de la situació que travessa el món periodístic i de la 
Comunicació, i es van comentar altres aspectes impositius i fis-
cals, com l’IVA que han de pagar els autònoms. Des del Col·legi 
s’ha demanat un aclariment de la llei perquè els professionals i 
empreses de la comunicació i el periodisme puguin desgravar-
se correctament les despeses associades a les seves activitats 
professionals. Darrerament s’han rebut queixes de col·legiats/
des, que han estat objecte d’inspeccions fiscals, i que demanen 
mantenir un mateix criteri en aquestes inspeccions, acceptant 
les despeses inherents a les activitats professionals. (Font: 
Col·legi de Periodistes de Catalunya)

Facebook News: els editors britànics 
reben l’oferta de diners en efectiu per 
contingut del gegant tecnològic 

Facebook News, que es va llançar 
al Regne Unit aquesta setmana, 
marca un canvi de pas en la relació 
del gegant de xarxes socials amb 
els editors, ja que finalment accepta 
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pagar directament als editors britànics pel seu contingut. La me-
sura es produeix gairebé quatre anys després que es demanés 
a Facebook i Google que arribessin a un acord més just amb la 
indústria informativa. 

Facebook s’ha mostrat reticent a compartir molts detalls sobre 
les ofertes que ha mantingut amb els editors o sobre el funciona-
ment de la nova relació comercial. La publicació especialitzada 
en Media, Press Gazette, entén que a un nombre selecte de pu-
blicacions de socis convidats se’ls pagui una tarifa plana perquè 
el seu contingut aparegui a la pestanya “Notícies”, una secció 
que és diferent del tradicional “Feed de notícies”, on la família i 
els amics d’un usuari comparteixen publicacions i imatges.

Els clics portaran els lectors al lloc web d’una publicació, on els 
editors poden publicar els seus propis anuncis, o els articles ins-
tantanis de Facebook, que són articles publicats íntegrament a 
Facebook, on els editors poden vendre anuncis directes (i con-
servar el 100% dels ingressos) o obtenir una quota d’ingressos 
dels anuncis de la xarxa pública de Facebook.

Al llançament s’han inscrit diversos títols de gran renom al Reg-
ne Unit, des de diaris nacionals i regionals fins a revistes de 

notícies. No hi ha capçaleres britàniques en l’anunci de llança-
ment, doncs es manté els llavis tancats perquè encara hi ha 
converses en curs. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: Press Gazette)

Formació al Col·legi de Periodistes

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessions en 
directe. Dimarts 16 i 23 de febrer (de 10.00h a 13.00h) - La 
comunicació escrita està present en la majoria de sectors pro-
fessionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de 
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures 
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta 
formació, dirigida per Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada 
als diversos documents corporatius.

Webinar: Clubhouse, la nova xarxa social de les converses 
grupals.- On line. Sessió en directe. Dimecres 24 de febrer (de 
10.00h a 11.30h) - Nascuda en plena pandèmia, Clubhouse és 
la nova estrella del firmament digital. Amb més de 2 milions 
d’usuaris, despunta amb força amb un model basat en la con-
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versa grupal en directe sobre els més variats temes. Plena de 
possibilitats i potencial, té regles i dinàmiques que tot profes-
sional de la comunicació hauria de dominar. Amb aquest curs, 
presentat per Enrique San Juan, entendràs la mecànica de par-
ticipació, exploraràs formes de generació de contingut i casos 
d’èxit en diversos sectors.

Taller de directes per a mitjans audiovisuals i compareixen-
ces on line davant la càmera.- On line. Sessions en directe. 
Dijous 25 de febrer, dimarts 2 i dijous 4 de març (de 10.00h 
a 12.30h) - El curs, dissenyat per Anna González, ofereix les 
eines necessàries per intervenir en directe davant les càme-
res i a través del micròfon, amb rigor, claredat i proximitat amb 
l’espectador i l’oient. Es treballen tant el discurs com l’expressió 
verbal i corporal amb una metodologia molt pràctica. Els apre-
nentatges són també aplicables a stand-ups, treball a plató, lo-
cució i presentacions virtuals. Aconseguirem captar l’atenció de 
l’audiència i comunicar-nos amb naturalitat, donant la informa-
ció rellevant dins d’un temps determinat, en qualsevol situació.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- On line. Sen-
se Restricció Horària. Del divendres 26 de febrer al dijous 8 d’abril 
(12 hores) - Internet permet treure molt més suc a les històries 

periodístiques. Els reportatges de premsa escrita o els comunicats 
de premsa tradicionals poden convertir-se en històries amb una 
narrativa innovadora.  En aquest curs, impartit per Nereida Carrillo, 
aprendrem a elaborar un reportatge multimèdia. Aplicarem instru-
ments que podem utilitzar com ara eines per elaborar imatges inte-
ractives, mapes per a internet o cronologies interactives.

Algoritmes en Xarxes Socials.- On line. Sessions en directe. 
Dilluns 1 i dimecres 3 de març (de 10.00h a 12.30h) - Les xar-
xes socials estan construïdes en base a tecnologia i els algo-
ritmes decideixen quins continguts dels que publiquem visualit-
zen els nostres seguidors. Cada xarxa té el seu propi algoritme i 
conèixer-los en profunditat és imprescindible per tenir èxit en la 
nostra estratègia social.  Pilar Yépez t’ajudarà a treure el màxim 
profit de les teves plataformes.

Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Del dilluns 1 al divendres 26 de febrer (10 hores) 
- Aquest taller, dissenyat per Xavier Codony, pretén donar les 
eines i els coneixements bàsics per construir una pàgina web a 
Wordpress a persones sense coneixements de HTML. El curs 
comprèn tot el procés d’elaboració de la web, des de l’elecció 
del domini fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO. 
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Millora ara la teva presència a Linkedin.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Fins al divendres 26 de febrer (10 hores) - Tant si 
fas servir Linkedin des d’una perspectiva professional com per 
a la teva empresa, l’entorn ofereix oportunitats molt rellevants, 
però per treure-li partit cal tenir un bon perfil. En aquest curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, descobriràs com optimitzar-lo. 

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- On line. Sense 
Restricció Horària. Fins al divendres 26 de febrer (6 hores) - 
En aquest taller, a càrrec d’Ana Salvà, es donaran les pautes 
necessàries per fer un reportatge i es desenvoluparà un treball 
de forma tutoritzada. En primer lloc, s’impartirà una sessió per 
explicar els conceptes bàsics a tenir en compte a l’hora de tre-
ballar. Després, es proposarà una idea de reportatge a realitzar 
de forma personalitzada. Encara queden places disponibles. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots aquells 
professionals no membres interessats en la formació centrada en 
el periodisme, la informació i la comunicació, com és el cas dels 
associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BO-
NIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat 
a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. 
Per a més informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Com les redaccions poden aprofitar 
l’automatització
Per Simone Flueckiger / World Association of News Publishers

  
En un nou llibre blanc, la companyia de tecnologia sueca Uni-
ted Robots detalla com les editores de premsa poden utilitzar 
l’automatització per generar grans volums de contingut ràpid, 
precís i fiable.

Un nombre creixent de redaccions automatitza els processos de 
redacció per augmentar els seus informes, fer més eficaços els 
fluxos de treball, accelerar les tasques i augmentar l’amplitud i 
la personalització del seu contingut.

United Robots, una empresa de tecnologia sueca, acaba de 
publicar un llibre blanc que descriu alguns dels avantatges 
de l’automatització de redaccions, que inclou aprenentatges 
d’empreses de mitjans de comunicació amb experiència en l’ús 
de robots com a recurs de redacció.

Donant servei a les comunitats locals
Combinant Intel·ligència Artificial, Generació de Llenguatge Na-
tural i conjunts de dades estructurats, els robots poden propor-
cionar volum, velocitat, consistència, precisió i descobriment de 
la història, segons el document.

Segons el diari, la producció automatitzada de contingut és par-
ticularment útil per als editors de proximitat, ja que permet als 
que s’estenen en termes de recursos cobrir totes les comunitats 
locals i esdeveniments a un nivell granular, alhora que allibera 
el temps dels periodistes per centrar-se en històries més grans.
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Per a alguns editors de notícies escandinaus, la introducció de 
contingut automatitzat ha millorat el consum de mitjans, els in-
gressos dels lectors i les vendes publicitàries. 

Com poden ser bots els negocis?
El grup suec de mitjans de proximitat MittMedia, propietari de 
19 capçaleres, ha desplegat un bot esportiu i un bot de pro-
pietat, i també produeix contingut automatitzat en registres 
d’empreses locals i notícies d’últim trànsit. Durant un període 
de 12 mesos, el bot de la propietat va crear uns 60.000 articles, 
que van generar 7,4 milions de pàgines vistes iniciades i unes 
900 vendes de subscripció. Els articles generats per robots 
també van contribuir a fer créixer l’inventari d’anuncis, amb un 
nombre d’anuncis de pagament publicats que van generar 11 
milions de pàgines vistes.

A NTM de Suècia, aproximadament el 70 per cent del contin-
gut publicat a la vertical dedicada al futbol Klackspark.com està 
format per textos de robots. Per a la temporada 2020, que va 
durar d’abril a octubre, el bot esportiu va generar 1,2 milions 
de pàgines vistes, de les quals van iniciar la sessió 450.000. 
Això també va impulsar la participació i la retenció dels lectors, 
segons el diari.

JournalismAI, un projecte de Polis, el centre de reflexió perio-
dístic de la London School of Economics, també ha produït una 
àmplia gamma de recursos i casos pràctics sobre l’ús de la IA a 
les redaccions. (Infografia: Media-Tics)

NOTA : El Butlletí us convida a descarregar-vos el document 
d’Unitet Robots. CLICAR AQUÍ

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/polis/JournalismAI
https://www.journalismaifestival.com/programme#CaseStudy
https://www.amic.media/media/files/file_352_2774.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els anunciants es cansen del frau 
publicitari
Per Marc Christensen / Infobae

L’any 2017, l’empresa de publicitat mòbil Phunware va deman-
dar a Uber acusant-la d’incompliment de contracte i reclamant 3 
milions de dòlars en factures impagades. Però la història acaba 
donant-li la volta. Uber va respondre reclamant contra Phun-
ware i el seu cofundador i director executiu, Alan Knitowski, a 
qui ha acusat de frau electrònic, crim organitzat i li va reclamar 
17 milions de dòlars en indemnització i addicionals per danys 
punitius.

Després de diversos anys als tribunals, les companyies van 
arribar a un acord de compensació de 6 milions de dòlars que 
va cobrar Uber.

Aquest cas serveix d’exemple sobre alguna cosa que li passa 
constantment en la indústria digital a anunciants desprevinguts, 
que acaben malgastant la seva inversió publicitària en xarxes 
i mitjans de baix valor. Phunware és una de les moltes xarxes 
publicitàries que va ser contractada el 2015 per l’antiga agència 
de Uber, Fetch, propietat de Dentsu, per ajudar-la a generar 
instal·lacions d’aplicacions.

Phunware, i més tard Fetch, van demandar a Uber per separat 
per factures impagades. Uber finalment va retirar la seva de-
manda contra Fetch però va mantenir la de l’adnetwork .

Al juny de 2019, Uber va presentar una demanda contra cinc xarxes 
que Fetch havia utilitzat per a les seves campanyes: Hydrane SAS, 
BidMotion, Taptica, YouAppi i AdAction Interactive. Les va acusar 
del mateix: comprar anuncis inexistents i tràfic escombraries.

La demanda afirma que l’esquema de frau publicitari va assolir 
els 17 milions de dòlars. La queixa d’Uber contra Phunware 
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descriu un “esquema de frau de diversos anys” dissenyat per 
eludir les estrictes demandes de l’empresa de mobilitat sobre 
transparència.

Amb la batalla legal van sortir a la llum proves d’un frau gene-
ralitzat i continu. Com es va confirmar en la investigació, la ma-
joria de les instal·lacions d’aplicacions d’Uber que Phunware va 
afirmar haver lliurat van ser generades per un procés fraudulent 
conegut com “clic flooding” (inundació de clics), que informa 
d’una major quantitat de clics que els que realment ocorren.

Gran part del trànsit publicitari que Phunware va portar per 
Uber també va provenir de redireccionaments que automàtica-
ment portaven als visitants a una botiga d’aplicacions, ja sigui 
que l’usuari fes clic a l’anunci o no. De fet, dos exempleats de 
Phunware que van participar de la investigació havien realitzat 
una rellevament intern i havien descobert que Phunware havia 
facturat falsament a Uber per clics en anuncis que no van lliurar.

Phunware va continuar amb les seves pràctiques fraudulentes du-
rant molts mesos. Per exemple, en un correu electrònic enviat el 
31 d’octubre de 2016, un empleat va escriure: “Nois, és... hora de 
donar-li més BS (merda) a Uber per mantenir els llums encesos”.

Per complicar encara més les coses, es va descobrir que Phun-
ware havia col·locat anuncis d’Uber en llocs web pornogràfics, 
en violació directa del seu contracte i estàndards publicitaris. 
Pitjor encara, van intentar encobrir això falsificant informes, el 
que va fer que semblés que els anuncis es van col·locar en 
llocs legítims no pornogràfics.

Però Phunware també està acusat d’emprar alguns mètodes 
encara més tèrbols. Segons la denúncia, va escriure scripts per 
falsificar on s’estaven executant els anuncis que s’inseririen un 
nom d’aplicació falsa a l’atzar d’una llista d’editors prèviament 
completada. Uber va afirmar a més que Phunware va codificar 
els noms de dotzenes d’aplicacions a TUNE, el soci d’atribució 
de Uber, per emmascarar quan els anuncis es publicaven en 
llocs prohibits.

Totes aquestes tàctiques fraudulentes en una sola campan-
ya i amb un sol partner. Aquesta vegada van ser descoberts. 
Quants anunciants més hauran desaprofitat la seva inversió en 
xarxes d’aquest tipus sense saber-ho? (Fotografia: Mplan)
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Sis passos per millorar la lleialtat dels 
lectors
Per Laboratorio de Periodismo

La velocitat a la qual està evolucionant la digitalització de la so-
cietat juntament amb el canvi d’hàbits que provoquen fets com 
la pandèmia fan que les raons per les quals un lector s’implica 
en un mitjà evolucionin molt de pressa i, en ocasions, canviïn 
de manera radical.

Per a determinar que ajuda als lectors a millorar la implicació i 
la lleialtat amb els mitjans, l’empresa d’analítica Chartbeat ha 
dut a terme una investigació sobre els resultats de la xarxa de 
mitjans que fa servir el seu programari i ha suggerit sis passos 

concrets que poden ajudar als mitjans en aquest repte. Són 
aquests:

1. Millorar la ruta que segueixen els lectors per aconseguir 
per a audiències lleials
El primer pas per millorar la lleialtat de les audiències és com-
prendre com descobreixen el contingut i com la forma en què ho 
fan determina el seu comportament. “Si bé els mitjans -indica 
l’informe- dediquen recursos a la promoció a través de canals 
com la recerca i les xarxes socials, molts s’obliden de crear 
un enfocament de contingut personalitzat per a cada canal . 
Les finestres d’oportunitat petites però crítiques després que un 
visitant aterra en un lloc marcaran la diferència entre el compro-
mís i la sortida”.

Els equips han de començar preguntant-se: Com creo les me-
ves pròpies oportunitats al llarg del viatge del lector per a l’èxit 
i, per tant, com ho faig per veure com el lector torna? El primer 
pas és determinar com el troben els lectors. Utilitzeu les seves 
dades de referència i dispositiu per explicar:

A. Les fonts de les seves audiències
B. Quin tipus d’experiències esperen aquestes audiències
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“Per exemple- apunten des Chartbeat- les nostres dades han 
trobat que les audiències mòbils ara són més lleials que els 
seus contraparts d’escriptori, el que suggereix que hi ha múlti-
ples camins per assolir l’objectiu d’atraure lectors lleials i valuo-
sos al seu lloc”.

2. Mantenir els continguts optimitzats en temps real
Un cop esbrinada la forma en què els lectors descobreixen els 
continguts, la propera pregunta hauria de ser: Tinc les eines 
idònies per a l’optimització d’en temps real? Per a això es reco-
manen tres passos:

A. Auditar el contingut. Per exemple, analitzar aquests punts:

• Hi ha algun text que sigui tan extens o detallat fins al punt de 
confondre el lector?
• Existeix una visualització, com una infografia o una cita en 
bloc, que transmeti millor la seva informació?
• Existeix la possibilitat d’enllaçar amb informació addicional 
que pugui ser útil?

B. Encertar amb el titular

Una vegada que hagi publicat un article, cal ajustar els ele-
ments que ajuden a la generació d’atenció. “Comenceu pel titu-
lar. Les preferències dels lectors -diu l’informe- poden canviar 
ràpidament i el primer títol que escrigui no és necessàriament 
el millor. De fet, la nostra investigació sobre 100.000 proves de 
titulars mostra que el titular original només guanya en el 38% de 
les proves quan el compromís és el factor decisiu”.

C. Especial atenció a les pàgines amb més trànsit

Cal cuidar les pàgines d’alt trànsit, amb nou contingut i optimit-
zacions. “Els articles perennes que segueixen atraient trànsit 
s’han de millorar periòdicament amb nova informació o nous 
enllaços que es poden actualitzar per millorar la recirculació.

3. Aconseguir que les visites es quedin més temps
Quan un lector arriba al mitjà, passa una cosa contraria al que 
solen pensar els creadors de contingut, que creuen que el seu 
treball està fet. De fet, tot just ha començat. Si el 45% dels lec-
tors que arriben al seu lloc se’n van en menys de 15 segons, la 
pregunta és: Com fomentar una lectura més profunda ?. 
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Aquí van unes recomanacions, segons l’anàlisi de Chartbeat:

A. Crear un pla d’atac. No pot adaptar-se als comportaments 
canviants dels lectors sense temps per experimentar i millorar 
les tàctiques. Feu un judici informat sobre com han de funcionar 
determinades peces de contingut utilitzant dades històriques.

B. Analitzar la profunditat de lectura. La profunditat de lectu-
ra (la llunyania per la que naveguen els lectors per una pàgi-
na determinada) és un indicador clau de la seva capacitat per 
mantenir els lectors profundament compromesos. “Si determina 
on es produeix la sortida del major percentatge de lectors, té 
l’oportunitat de millorar. Canviar els subtítols, afegir enllaços o 
usar imatges alternatives són només alguns ajustaments que 
poden augmentar la probabilitat que el públic s’involucri”.

C. Auditar el seu contingut, 
(com s’indica en el punt ante-
rior).

D. Executar ràpidament els 
canvis.

4. Elaborar una fórmula per a l’èxit a llarg termini
Si ja ha pres les mesures necessàries per augmentar la quantitat 
de temps que els lectors passen interactuant amb el seu contin-
gut, la següent pregunta que cal fer és: Com es converteixen les 
audiències a lectors lleials que tornen? Aquí, algunes claus:

A. Avaluï les seves fortaleses. Hi ha factors interns i externs que 
influeixen en la seva capacitat per construir un públic fidel. El 
primer és saber quins són les casos més reeixits quant a con-
tingut, i replicar-los i escalar-los.

B. Millori les seves debilitats. En segon lloc, i possiblement el 
més important, l’escala s’aconsegueix millor quan les redac-
cions poden adaptar-se als comportaments canviants dels lec-
tors. Comenceu per:

- Fomentar l’experimentació sempre que sigui possible, com a 
proves A/B en titulars o imatges.
- Crear noves propostes sobre dissenys de contingut i mètodes 
de selecció

5. Crear un camí exempt de carrerons sense sortida
Ara que el lector ha interactuat amb, al menys, una mica de 
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contingut, li ha donat l’oportunitat de continuar el viatge? Al 
crear una estratègia de participació, els equips han de fer-se 
aquesta pregunta:

Què puc fer perquè el públic s’interessi més en el meu contin-
gut? Aquí, algunes claus:

“Crear finestres al vostre contingut en lloc de parets mitjançant 
la introducció proactiva d’una estratègia de recirculació”, su-
ggereix l’anàlisi de Chartbeat. Per reduir les barreres, els crea-
dors de contingut han de:

A. Saber on estan els lectors. Les audiències estan en movi-
ment, pel que és important assegurar-se que tinguin un viatge 
mòbil que reflecteixi tot el que els agrada de la seva experiència 
d’escriptori. Sovint, els dissenys per a dispositius mòbils dificul-
ten que les audiències passin al contingut nou.

B. Mostri la profunditat i la qualitat del seu contingut. La majo-
ria dels editors confien en els ginys programàtics per mostrar 
històries relacionades, però els enllaços relacionats, ubicats en 
punts estratègics del seu contingut, són una forma eficaç de fo-
mentar visites més profundes. Aquestes tàctiques són especial-

ment rellevants en dispositius mòbils, on apareixen més ginys a 
la part inferior de la pàgina (on cap lector els veurà).

C. S’han acabat els dies dels vincles ambigus. Els enllaços críptics 
i confusos eviten que els lectors facin clic. Assegureu-vos que sà-
piguen que estan sent dirigits al contingut que té un valor clar i que 
està directament relacionat amb el tema, en lloc de guiar-los a una 
illa sense cap lloc on anar excepte fora del seu lloc.

6.Aprofiti les oportunitats futures
Quan hagi assolit els objectius de lectors lleials, el seu següent 
pregunta hauria de ser:

Com pot el meu mitjà de comunicació mantenir enfocat en la 
lleialtat i assegurar-se que els nous lectors emprenen els ma-
teixos viatges que els lectors lleials? Aquí, una clau:

Avalua la teva cultura. Per a molts mitjans, es tracta de fomen-
tar una cultura d’experimentació i col·laboració. En aquest pro-
cés, ha de considerar el següent:

- Les dades són més processables quan es comparteixen: cal 
fer-les accessibles i digeribles en tot el mitjà informatiu.
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- Les dades també poden ser un tema espinós, per la qual cosa 
és fonamental reiterar la importància d’utilitzar les dades per 
controlar la presa de decisions humanes en el procés.
- Assegureu-vos que, en absència d’un equip de desenvolupa-
ment d’audiència dedicat a la qüestió, hi hagi especialistes de 
dades internes per ajudar en el camí. (Infografies: Chartbeat i  
What’s New in Publishing)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
Navigating the New Reader Journey, de Chartbeat. CLICAR 
AQUÍ  
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Una nova investigació mostra com els 
periodistes responen i s’adapten a la 
retòrica de les “notícies falses”
Per Mark Coddington i Seth Lewis / NiemanLab

“Notícies falses” és una frase lamentable. És tan casualment 
invocada i àmpliament desplegada que no té gaire significat. I, 
molt infame, ha estat armada pels polítics (un expresident en 
particular) com a eina preparada per desestimar les veritats in-
convenients en el moment i, també, perniciosament, per posar 
en dubte la legitimitat del periodisme en general.

Tot i això, les “notícies falses” capturen per a  moltes persones  
un conjunt definitiu de característiques sobre el nostre entorn 
d’informació: des de la disminució de la confiança en els mitjans 
informatius fins a la preocupació per la difusió aparentment so-
brecarregada de la desinformació a les xarxes socials fins al 
malestar general amb el nivell de falsificació que sembla lluiteu 
per la nostra preciosa atenció a cada torn en línia. Això crea un 
enigma per als periodistes: tenint en compte com el fenomen 
de les “notícies falses” i el discurs que l’envolta directament 
qüestionen l’autoritat que produeix notícies “reals”, què han de 
fer els periodistes? Com han de respondre i adaptar-se?

Un  nou article  de  la publicació trimestral Periodisme i Co-
municació Massiva ofereix algunes respostes inicials. Els in-
vestigadors Hong Tien Vu i Magdalena Saldaña utilitzen una 
enquesta representativa a nivell nacional de periodistes nord-
americans per examinar com han canviat (o no) les pràctiques 
de redacció enmig de l’augment de la desinformació i de la re-
tòrica de les “notícies falses”. Concretament, els autors es van 
centrar en si els periodistes van informar que havien adoptat 
nous enfocaments o intensificats els existents com a forma de 
“prevenir” la desinformació i evitar així queixes de difusió de 
notícies falses.
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En primer lloc, Vu i Saldaña van trobar que “els periodistes te-
nien més probabilitats de comprovar amb fonts més sovint, li-
mitar l’ús de l’anonimat i deixar el més clar possible d’on prové 
la informació”. D’altra banda, els periodistes no van informar 
que augmentessin substancialment la seva participació en la 
investigació d’informació amb advocats ni en la formació en 
plataformes de comprovació de fets, tot i que és possible que, 
sobretot en el cas de tàctiques de comprovació de fets, ja esti-
guessin fent aquestes coses habitualment. No calia intensificar 
aquestes activitats.

En segon lloc, els investigadors van provar les diferències entre 
dos tipus de pràctiques professionals bàsiques del periodisme: 
la rendició de comptes i la transparència. El primer posa èmfasi 
en la comprovació i verificació de fets tradicionals, mentre que 
el segon apunta a formes emergents d’obrir el procés periodís-
tic a la vista de l’audiència, per exemple, proporcionant imatges 
en brut, limitant l’ús de fonts anònimes, deixant clar com es va 
obtenir la informació i revelant detalls sobre els antecedents 
d’un periodista.

Els resultats de l’enquesta suggereixen que, en el context ac-
tual de desinformació i com desafia la indústria informativa, els 

periodistes han adoptat o intensificat més fàcilment pràctiques 
que promouen la  transparència  en el seu treball. Això es pot 
veure com a part d’un  esforç més gran entre els periodistes per 
comprendre i connectar millor amb el seu públic, o simplement 
pot reflectir que les pràctiques de transparència s’estan prenent 
cada vegada més com un mitjà per fer front a la rendició de 
comptes periodística, d’una manera nova.

Tanmateix, cal destacar que els periodistes que van veure 
l’augment de les notícies falses com una amenaça per a la de-
mocràcia eren més propensos a informar mitjançant pràctiques 
orientades a la transparència, potser perquè veien la trans-
parència com una solució al problema de la desinformació.

Una altra troballa clau, assenyalen els autors, és que “aquells 
que es van sentir responsables de proporcionar informació pre-
cisa als seus seguidors de les xarxes socials eren més pro-
pensos a adoptar/intensificar tant les pràctiques de rendició de 
comptes com de  transparència”. Una possible explicació d’això 
és que els periodistes amb una audiència en línia clarament 
percebuda es poden sentir obligats, en un sentit de responsa-
bilitat, a “fer alguna cosa per millorar l’entorn d’informació per 
al seu públic”. I, al mateix temps, les xarxes socials, en el seu 
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disseny i cultura, fomenten el tipus d’autodivulgació i  intercan-
vis relacionals   que són indicatius de l’enfocament de la trans-
parència del periodisme.

En total, Vu i Saldaña ofereixen un important pas endavant en 
la comprensió de com els periodistes, segons la seva trajec-
tòria, el seu paper i les seves actituds, poden percebre i respon-
dre al moment de desinformació de maneres que contribueixen 
a transformacions més grans que es produeixen avui en dia 
sobre el terreny. (Foto: Mariana Vega/Gatomaquia)
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Periodisme o mort: quin és el futur 
dels mitjans de comunicació?
Per Marta Medina ( El Confidencial

En dues dècades, la indústria periodística s’ha vist obligada a 
reinventar-se i reconvertir-se per poder sobreviure a les crisis 
financeres, la digitalització, la gratuïtat i un mercat molt més com-
petitiu en el qual les grans capçaleres ja no ostenten l’oligopoli de 
la informació. L’any 2000, El País era el diari imprès més llegit a 
Espanya, amb un tiratge de 436.301 exemplars. Al gener de l’any 
2020, aquest mateix diari va registrar el qual seria -llavors- la 
seva pitjor dada de difusió amb un tiratge de 91.727 exemplars. A 
l’octubre de l’any passat, gairebé sis mesos després que el món 
tirés el fre a causa de la Covid, la tirada mitjana va ser de 81.700 

exemplars. Un sector que ha vist com els seus ingressos per 
venda d’exemplars s’ha reduït en dues dècades més d’un 70%, 
com les redaccions tradicionals han aprimat les seves plantilles 
ERO després ERO -com exemple, Unidad Editorial comptava el 
2008 amb 2.200 empleats i ara en suma 1.000, segons les dife-
rents escissions que apareixen a la web especialitzada Informa-, 
i com l’arribada dels smartphones -és a dir, de la possibilitat de 
llegir les notícies en una pantalla de telèfon- va posar en esce-
na nous mitjans digitals com El Confidencial, fundat el 2001. Un 
terratrèmol que va posar cap per avall el model de negoci i que, 
encara avui, segueix preguntant-se com superar la cultura de la 
gratuïtat -que el lector de premsa decideixi pagar pel contingut- i 
com trobar un model de finançament que advoqui per un perio-
disme de qualitat i sostenible. Fora d’Espanya, un tòtem com 
The New York Times va aconseguir superar els set milions de 
subscripcions gràcies a la seva versió en línia i es manté com el 
diari de referència global; a més de que, a canvi de la tendència a 
Espanya, la seva plantilla ha crescut en els últims anys, de 3.710 
treballadors el 2016 a 4.500 el 2019 , amb una aposta per les 
noves tecnologies i les noves narratives.

Després de vint anys intentant trobar-se a si mateixos, els mi-
tjans ara s’enfronten a altres reptes immediats que, sens dubte, 
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marcaran el futur pròxim de la professió, des de la implementa-
ció del teletreball arran de la pandèmia -es pot fer bon periodis-
me sense acudir a la redacció, lloc de trobada i xoc d’idees? -, 
al desprestigi de la professió, la batalla amb les notícies falses i 
els vídeos descontextualitzats propagats a través de les xarxes 
socials o l’aparició d’eines de manipulació de la imatge -com la 
tècnica del deepfake- que fan cada vegada més difícil la tasca 
de verificació d’una informació ja no per part dels mitjans, sinó 
dels propis consumidors. 

Es pot fer bon periodisme sense acudir a la redacció, lloc 
de xoc d’idees? A l’altre costat del telèfon, Jill Abramson, di-
rectora executiva de The New York Times des de 2011 a 2014, 
contesta a El Confidencial sobre les seves perspectives sobre 
la professió. “The New York Time’ és una icona del periodisme 
perquè ha fet del rigor i l’objectivitat la seva màxima i l’ha man-
tingut, fins i tot en els moments econòmicament més difícils per 
al diari”, afirma. “Jo vaig arribar al lloc en un moment econòmic 
molt dur i, malgrat això i de totes les pressions, The New York 
Times ha sabut mantenir la seva independència i el seu rigor”. 
En el seu llibre Merchants of Truth -una cosa així com Mer-
caders de la veritat- Abramson descriu la seva arribada “Vaig 
perdre el meu camí quan em vaig convertir en la directora exe-

cutiva del Times,  intentant lluitar pel que jo veia com el balanç 
necessari entre salvaguardar la independència de les notícies i 
la necessitat urgent de trobar noves fonts d’ingressos”. La pe-
riodista novaiorquesa reconeix que el diari manté en l’ADN una 
lleugera tendència demòcrata, però que els diaris nord-ameri-
cans en aquest sentit són molt més imparcials que la premsa a 
la qual estem acostumats a Europa. “I ha estat precisament per 
mantenir aquest rigor pel que The New York Times s’ha con-
vertit en l’objectiu de les crítiques contínues de Donald Trump 
durant el seu govern”.

Abramson, que ara imparteix classes a Harvard, no considera 
que la independència i la supervivència d’un mitjà de comunica-
ció tinguin a veure amb la seva grandària. “Crec que la supervi-
vència passa directament per la qualitat de la informació. Hi ha 
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mitjans petits, especialitzats en un tipus concret d’informació, 
que analitzen de manera profunda la seva parcel·la, que han 
aconseguit trobar un model de finançament basat en la fidelitat 
dels lectors i que han trobat el seu lloc en un sector tan com-
petitiu”. Per Louis Dreyfus, president de la junta directiva de Le 
Monde, el futur del “periodisme de qualitat” passa innegable-
ment per la subscripció. “En els últims anys, gràcies a l’explosió 
en l’ús de plataformes com Netflix i Spotify, el públic ha adquirit 
el costum de subscriure’s a continguts, sempre que aquests si-
guin exclusius i de qualitat. Depèn de nosaltres estar a l’altura 
i invertir en contingut i, per tant, en personal editorial per guan-
yar-nos i després retenir als nostres subscriptors! D’altra ban-
da, no crec en els quioscos digitals, ni en un Spotify mediàtic, 
perquè crec que diluirien els nostres continguts en una gran 
massa sense identitat”, explica a El Confidencial. 

A Espanya els mitjans haurien superat els 350.000 usua-
ris de pagament l’any passat.-  De la mateixa opinió és José 
Alberto García Avilés, professor en el màster en Innovació en 
Periodisme de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. “El 2020, 
els mitjans han aconseguit increments notables en les seves 
xifres d’audiència, en usuaris únics i en conversions a subscrip-
tors o socis”,  apunta el director del màster en Innovació en Pe-

riodisme, Miguel Carvajal. Segons aquestes dades, a Espanya 
els mitjans amb algun tipus de subscripció o membres haurien 
superat els 350.000 usuaris de pagament en 2020. Els mitjans 
que han apostat per escoltar els lectors i oferir un periodisme de 
qualitat que aporta valor afegit estan augmentant la seva base 
de subscriptors “.

“No obstant això -afegeix- aquesta tendència no resulta fàcil 
de consolidar, perquè el mercat és limitat i els lectors no es-
tan acostumats a pagar per informar-se. No crec que funcioni 
un servei integrat de subscripció a diferents mitjans, una mena 
de Netflix del periodisme, perquè cada mitjà té interessos di-
ferents, el seu propis nínxols i audiències, i una estructura 
empresarial peculiar que fa molt difícil aglutinar a tots en una 
única plataforma. Hi ha hagut experiències en aquest sentit, 
com Blendle, una iniciativa llançada a Holanda, o Apple News+, 
un servei per aglutinar els continguts de diversos mitjans nord-
americans, que no ha funcionat. És més, un mitjà de qualitat és, 
en si mateix, una cadena que aspira a oferir tota una gamma de 
productes, narratives valuoses, periodistes destacats, propos-
tes informatives rellevants i serveis útils per als lectors, per les 
quals aquests estarien disposats a pagar”.
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Transformacions pandèmiques.- L’aparició de la Covid va 
ressaltar la gran incongruència de la dependència publicitària 
dels mitjans. En el moment de més trànsit dels mitjans digitals 
, els anunciants, al paralitzar la producció i els serveis no indis-
pensables, van deixar d’invertir en publicitat, de manera que 
tot i el major volum de notícies -els redactors treballant més 
hores i signant més peces- els ingressos van disminuir i moltes 
empreses periodístiques van haver-se d’enfrontar a retallades. 

No és un sense sentit? La pandèmia va accelerar la implantació 
dels murs de pagament i altres alternatives a cèntim per ‘clic’. I 
també va demostrar que la naturalesa dels mitjans de comuni-
cació neix per al servei al ciutadà. “La informació útil, pràctica 
i de servei es torna més rellevant ja que pot millorar la vida 
de les persones”, ressalta García Avilés. “Servir a l’audiència 
vol dir conèixer molt bé als usuaris, saber els seus interes-
sos, identificar les seves necessitats i estudiar la manera de 
satisfer-les. En canvi, servir-se de l’audiència es tradueix en 
utilitzar als lectors com a esquer, mitjançant els titulars ‘clickbait 
‘, l’infoentreteniment o les peces dissenyades per al posiciona-
ment SEO, amb una falta de criteri periodístic que tendeix a la 
manipulació i a la propaganda que alimenta la polarització. 

La Covid-19 està accelerant la transformació digital i el canvi al 
model de pagament a la premsa. Els mitjans que des d’abans 
de la pandèmia ja s’estaven adaptant al nou entorn seran ca-
paços de sobreviure si mantenen les seves prioritats. En can-
vi, les empreses mediàtiques que ja es resistien al canvi estan 
cada vegada més endarrerides, llastades per models passats 
de moda, i corren el perill de desaparèixer. Es tracta de la vella 
qüestió de la supervivència de l’espècie en un ecosistema cada 
vegada més competitiu i voraç”.

La pandèmia també ha 
comportat la implantació 
d’un model forçós de te-
letreball, però també ha 
sembrat la possibilitat que 
la feina des de casa o un 
model mixt que combini la 
redacció amb la llar hagi arribat per quedar-se. Per Abramson, 
“les redaccions no són fonamentals per a un bon periodisme. 
Ja abans, a The New York Times, molts redactors treballaven 
des de casa”. Per a ella, el periodista no ha d’estar ni a casa 
ni a la redacció, sinó al carrer. No obstant això, també hi ha els 
qui opinen que sense la interacció que propicia una redacció, 
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sense les sinergies, es perdrà el pols de l’intercanvi d’idees, de 
la creativitat i de l’emoció del flux d’informacions. Molts diaris 
es plantegen la reorganització de les oficines físiques, que ja 
no hauran de semblar-se als macrocomplexos que aglutinaven 
centenars de treballadors al mateix temps, dia rere dia. “El tele-
treball ens donarà més flexibilitat en l’organització dels nostres 
dies”, admet Dreyfus, “però segueixo creient que una redacció 
és sobretot un col·lectiu i que perquè aquest col·lectiu visqui, 
floreixi i es trobi és fonamental que s’ajunti en un lloc”. 

Un ofici travessat per la precarietat.- Des de la crisi de 2008, 
els salaris dels periodistes han anat cap avall. Si abans qualsevol 
redactor podria ficar el cap en un diari de tirada nacional a partir 
dels 1.500 euros, ara és difícil aspirar a aquest sou (la mitjana 
en els tres primers anys d’experiència és d’entre 22.000 i 26.000 
euros, encara que el sector de la premsa en línia sol estar més 
precaritzat), és un privilegi. A més, hi ha enormes desigualtats 
entre els emoluments dels articulistes estrella i la base de re-
dactors que treuen el gruix del contingut informatiu. Sense parlar 
dels tallers de xinesos, que busquen el ‘clic’ reformulant notícies 
virals i traduint continguts fàcils i ràpids de mitjans internacionals. 

Pot ser un periodista i un diari independent i resistent a les pres-
sions del poder si necessita diners? “El funcionament de la re-
dacció ha de protegir-se estatutàriament de qualsevol conat 
d’ingerència”, defensa Dreyfus. “Aquest és el cas de Le Monde, 
que té un Comitè d’independència (que compta amb la participa-
ció dels empleats), un Comitè d’ètica estatutari i, des de fa un any, 
un acord que permet vetar per oposar-se a l’augment de capital 
d’un accionista que no tingui la confiança del mitjà. Però la millor 
protecció per a una redacció és la solidesa del seu model econò-
mic i per tant el seu autofinançament. Així ho ha fet Le Monde 
durant els últims cinc anys. Des d’aquesta perspectiva, l’estratègia 
de subscripció és una bona notícia perquè es tradueix en impor-
tants inversions en el personal editorial; al menys aquest ha estat 
el cas de The New York Times, The Washington Post i Le Monde.

Noves tecnologies
Si la irrupció de les noves tecnologies i de les xarxes socials va 
provocar la crisi del sector en les primeres dècades de segle, 
les mateixes poden ser el seu salvavides. “No confonguem al 
ciutadà que publica una piulada o un vídeo amb el periodista 
que treballa per informar”, defensa García Avilés. “En un en-
torn de saturació informativa, de polarització i de creixent des-
informació en les xarxes i plataformes, els periodistes són més 
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necessaris que mai. El professional del periodisme selecciona 
la informació enfront de soroll, sap explicar el més important i 
aporta el context per entendre el qué passa. La nostra societat 
necessita mitjans i periodistes que analitzin, verifiquin i qüestio-
nin als que ostenten el poder. “Per als diaris, les xarxes socials 
han modificat, em sembla, dues coses”, analitza Dreyfus. “En 
primer lloc la nostra relació amb el lector. 

El lector, a través de les xarxes socials, ara pot parlar-nos di-
rectament i sense demora, i així ens dóna una visió instantània 
del que llegeix i el que pensa al respecte, encara que això no 
sigui necessàriament representatiu de tots els nostres lectors. 
Depèn de nosaltres escoltar-los, encara que sense exagerar. I, 
després, les xarxes socials ens permeten arribar a una audièn-
cia molt més jove i àmplia del que podíem fer fa deu anys. Per 
tant, crec que són una eina formidable per conquerir lectors”. 

Jareen Imam, directora de l’equip de Social Newsgathering (re-
cull de notícies a través de les xarxes socials) de NBC News, 
creu que l’única opció perquè el periodisme sobrevisqui a la 
immediatesa de les xarxes socials és que la professió se’n 
porti les mateixes al seu propi terreny. “Hem de ser capaços 
d’utilitzar aquestes eines per arribar a la gent i també per, grà-

cies a la informació que ens pot donar inicialment una persona 
a través de les xarxes socials, enviar ràpidament un periodista 
al lloc dels fets”. 

Per Imam, una altra de les implicacions crucials de les noves 
tecnologies té a veure amb l’educació. Si en el programa lectiu 
de qualsevol escola hi ha un treball per desenvolupar la com-
prensió lectora de l’alumne, en un món en el qual la imatge ha 
superat al text com a comunicador visual, per què no aprenem 
a les escoles a interpretar les imatges que ens arriben? Per 
què passa, en tantes ocasions, que un vídeo descontextualitzat 
es fa viral i s’utilitza per dirigir l’opinió pública? “Necessitem un 
canvi en la manera en què entenem la informació i hauríem 
invertir en educació en aquest sentit”, apunta Imam. 
(...)
Noves narratives.- Afirma Abramson que la majoria dels seus 
alumnes a Harvard llegeixen la premsa (digital) diàriament i es 
mantenen ben informats. Però sí que és cert que els mitjans de 
comunicació tradicional han d’innovar en les seves narratives 
per atraure el públic més jove, que prefereix les xarxes socials 
com a font d’informació. No obstant això, sí que considera que 
“en l’economia de l’atenció en què sobrevivim, aconseguir que 
algú llegeixi una mica més de 400 caràcters és un repte”. “Ho 
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vulguin els mitjans tradicionals o no, els nostres mètodes han 
d’evolucionar i incloure tècniques de narrativa visual per fer la 
nostra feina més atractiva. No puc preveure com seran, però se-
gur que en els propers anys veurem experiments bastant arris-
cats. Estem veient ja com The New York Times utilitza vídeos, 
gràfics, infografies i formats per elevar els seus articles. per això 
veurem com a les redaccions treballen cada vegada més experts 
en altres camps que no són el periodisme. Des desenvolupadors 
web fins a experts en realitat virtual, la interseccionalitat del pe-
riodisme i de les visualitzacions augmentarà”.

“És el cas dels informatius de televisió, que són cada vegada 
menys atractius per als menors de 30 anys”, adverteix García 
Avilés. “Gràcies al consum a les xarxes socials i la informació 
contínua, molts ja coneixen les notícies i fins i tot les han vist 
al llarg del dia, de manera que els noticiaris de les 15.00 o les 
21.00 hores a penes els ofereixen res de nou. A més, els jo-
ves no se senten representats en ells. Per això, els mitjans han 
d’acudir als canals on està la gent. 

Diversos mitjans digitals i televisions estan apostant per inicia-
tives que busquen innovar tant en el plantejament com en la 
forma d’elaborar i distribuir els continguts informatius”. “Un cas 

d’èxit és Stay Tuned, un 
informatiu creat per NBC 
News a Snapchat al juliol 
de 2017, que també es 
distribueix a Instagram, 
Tik ToK i YouTube”, Expo-

sa.” És un informatiu produït per al seu consum al mòbil, amb pe-
ces compostes per plans curts i rètols, de manera que es puguin 
entendre sense escoltar l’àudio. El noticiari dura dos minuts, el 
presenten periodistes joves i combina el que ‘l’audiència vol i ne-
cessita saber’, segons el seu lema. Stay Tuned ofereix notícies 
d’última hora i temes que abasten des de les declaracions d’un 
youtuber a entrevistes amb polítics, famosos i activistes. Segons 
la NBC, el noticiari arriba a una mitjana de 35 milions d’usuaris 
únics mensuals i el 75 per cent són menors de 25 anys. 

En un ecosistema de mitjans cada vegada més persona-
litzats i polaritzats, aquest repte serà difícil, però els mitjans 
han d’experimentar. El repte és com aconseguir que aquests 
formats siguin rellevants per als usuaris, sense comprometre 
els valors de confiança i credibilitat periodística”. Sembla que 
només el que aconsegueixi adaptar-se sobreviurà. (Infografies: 
Weforum, pauta.cl, La Voz de Galicia i Reason Why) 
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Premsa (aquesta) sense futur
Per Joan Maria Corbella, professor de la UPF / Comunicació21

Digueu-me pessimista, digueu-me negatiu, però crec que la 
premsa s’acaba. Almenys allò que els darrers decennis hem 
assimilat com a premsa: un negoci editorial tenyit de servei 
d’interès social / interès general que havia de satisfer el benes-
tar informatiu de la població (cobrir les necessitats informatives 
amb rigor i exactitud, amb pluralitat de fonts, cobertura conti-
nuada dels temes i creant una agenda temàtica rica, coherent 
i cohesionadora) amb un producte pagat parcialment per les 
persones usuàries i sobretot per la publicitat, la transparent i 
l’encoberta, i en alguns casos ajudades amb subvencions.

Quan les edicions de paper dels diaris més llegits inclouen tan 
poques pàgines de publicitat i els editors malden per aconseguir 
la seva ració de publicitat institucional davant la impossibilitat 
d’interessar els anunciants comercials, s’ha arribat al límit. Quan 
les xifres d’exemplars venuts que els editors aporten a l’OJD per 
a l’auditoria anual han caigut ja definitivament de les 100.000 
còpies diàries a Espanya, quan els 80.000 exemplars de La Van-
guardia a Catalunya per en el període octubre 2019-març 2020 
ja han quedat vells, per massa elevats, i El Periódico no arriba ni 
als 50.000 exemplars, s’ha arribat al límit. Quan l’audiència dels 
diaris en paper (més la versió PDF) cau a Espanya al 18,4% i 
a Catalunya al 17,5% l’any 2020 segons l’EGM, s’ha arribat al 
límit. Quan aquestes marques de premsa tradicional han de re-
córrer a la competició del màrqueting de les edicions digitals per 
etiquetar-se líders amb un indicador absurd com és el de milions 
d’usuaris únics mensuals, tot i l’escassa diferència de xifres amb 
els diaris únicament digitals als quals tripliquen o quadrupliquen 
(pel cap baix) en ingressos, s’ha arribat al límit. I quan els editors 
trenquen la unitat d’acció davant les propostes temptadores de 
Google i Facebook per arribar a acords econòmics amb algunes 
capçaleres, després d’anys de pressionar amb la idea que “les 
xarxes socials i els buscadors es beneficien del nostre treball i 
volem compensació”, s’ha arribat al límit.
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Ho diuen les xifres de difusió, les xifres d’audiència, les xifres 
d’ingressos publicitaris, les xifres d’ingressos generats dels 
usuaris i usuàries, i totes les enquestes sociològiques (CIS, 
CEO, Digital News Report, etc.). La premsa ha esdevingut un 
producte o un servei de minories, cal assumir-ho i actuar en 
conseqüència, tots: editors, polítics, acadèmics.

El problema ja no és si els diaris (paper i/o digital) estan en-
tregats als desitjos de les forces polítiques, econòmiques i/o 
als governs, i si la dependència dels bancs que els presten els 
diners els emmordassa. Durant anys hem debatut sobre la pro-
pietat i els vincles de la premsa (i el periodisme) amb el poder, 
i de si el periodisme es creu que encara és el “quart poder”. 
A hores d’ara cadascú te la seva posició al respecte i no cal 
insistir-hi més. Però la crisi terminal de la premsa –d’aquesta 
premsa– no passa només per aquí.

El problema a l’hora de seguir parlant de salvar la premsa (com 
l’hem entès sempre) és que hem de sobrepassar la mirada ac-
tual sobre les fonts d’ingressos i buscar idees més enllà.

Els casos d’èxit com el de The New York Times (no és l’únic, 
però és el més reiterat per tothom) o més a prop el d’elDiario.

es (o a França el cas de referència de Mediapart) i la llarga 
existència de pioners com VilaWeb no ens han de confondre 
de la gravetat de la situació per al conjunt del sector, a la vista 
del que està passant amb la majoria de marques periodísti-
ques. En el primer d’aquests casos, a més d’una enorme in-
versió periodística i una trajectòria d’estudis profunds sobre 
les possibilitats d’actuar en cada moment, l’han ajudat l’impuls 
d’activitats no pròpiament periodístiques (els webs de cuina i 
de mots encreuats aporten molts subscriptors) i el deteriora-
ment espectacular de la resta de la premsa dels Estats Units. 
En el cas d’elDiario.es, la reinversió dels beneficis en l’operació 
periodística (redacció) li han permès oferir un servei que va a 
més, i també ha sabut modular les fórmules per obtenir recur-
sos de la comunitat de lectors i lectores, tot i que la publicitat 
segueix essent una important font d’ingressos. I amb VilaWeb 
trobem un altre cas d’empresa periodística que va més enllà 
de l’esperit mercantil i ha sabut crear també la seva comunitat 
que li segueix fent confiança. Amb tot, però, cap d’aquests pro-
jectes periodístics està protegit dels canvis que estan venint en 
l’ecosistema informatiu.

En pocs casos es podrà aspirar a què la publicitat tingui ja un 
gran pes en el finançament, atès que les plataformes socials 
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seguiran optimitzant la seva participació en el mercat, si les ac-
tuacions polítiques internacionals no hi posen remei. I fer pagar 
els usuaris, com es planteja la immensa majoria dels mitjans 
digitals, no genera prous ingressos al preu actual (fins i tot The 
New York Times necessita cinc subscripcions digitals per cada 
una de paper). A més, poques persones estan disposades a pa-
gar i el seu nombre augmenta molt lentament en tots els països 
(d’acord amb les xifres del Digital News Report). Però a més, 
modificar l’hàbit d’accés gratuït a diverses capçaleres diària-
ment no és fàcil i tindria com a resultat el refugi en els webs 
informatius de les televisions públiques (BBC) i l’increment de 
l’ús de xarxes socials per sobrepassar els murs de pagament.

Davant d’aquest estat de coses, el recurs indefinit dels ajuts 
directes a la premsa amb fons públics no és la solució i cal 
pensar en altres fórmules. A més del discutit subsidi dels grans 
jugadors d’internet, que es podria destinar no a pagar directa-
ment els editors, sinó a dotar un fons de suport a la premsa que 
rescabali part dels costos de personal periodístic de les empre-
ses, es podria ampliar amb una taxa sobre les activitats publi-
citàries de tot tipus: si el periodisme (o el servei de la premsa 
d’informació general) se segueix considerant una activitat de 
transcendència social, té tot el sentit. Alhora, es pot facilitar el 

pas de les empreses a entitats professionals no lucratives, i al-
tres mesures que es poden implementar. Són alguns exemples 
a partir del que s’està parlant en alguns països.

La premsa comercial com l’hem entès el darrers segle té els 
dies comptats. Cal buscar estructures alternatives per fer-
la menys dependent dels suports financers tradicionals i per 
evitar que passi a ser esclava de les decisions dels gegants 
d’internet o dels operadors de telecomunicacions, que és una 
altra possibilitat amb les seves apostes multiple play. Només 
hi ha una certesa: el periodisme i el servei informatiu no són 
exclusius de la premsa, i la ciutadania ho sap i ho demostra 
amb el canvi d’usos que s’ha produït els darrers vint anys. (Fo-
tografia: Medium)
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