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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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Guia per contextualitzar les dades de 
subscriptors dels mitjans
Per Dircomfidencial

L’entrada de la premsa espanyola en esquemes de pagament ha 
introduït una nova xifra clau que no és fàcilment equiparable i que 
condueix de vegades a comparacions problemàtiques. A diferèn-
cia de la dada consolidada d’audiència que ofereix el mesurador 
acordat pel mercat,  no es tracta de xifres homogènies ni en la seva 
composició ni en la seva deriva en ingressos potencials o reals.

Per això resulta útil contextualitzar-les amb les variables més 
importants que cal tenir en compte. Totes elles fan que el con-
junt de lectors de pagament sigui molt heterogeni en compro-

mís i en ingressos generats, de manera que només cada editor 
coneix realment la qualitat de la composició.

Preus promocionals i estratègies de venda creuada amb 
altres empreses
En primer lloc influeixen els preus que els mitjans utilitzen per cap-
tar nous subscriptors. Normalment són molt més baixos que fa a 
la quota mensual regular, amb l’objectiu que aquestes persones 
tinguin oportunitat de provar el producte i desenvolupar un hàbit 
durant un temps determinat. El resultat esperat és que  la percep-
ció de valor obtingut s’ajusti al que l’usuari acabarà pagant.

Les estratègies difereixen pel que fa a aquest preu promocional 
i el termini en què s’aplica. Per exemple, El Mundo té una oferta 
de tres mesos per un euro, mentre que El País ajusta aquesta 
mateixa quota a un mes, igual que El Confidencial o El Espan-
yol. ABC no cobra per aquest mateix període i La Vanguardia 
no presenta un preu d’entrada més baix, però sí utilitza la venda 
creuada per fer-la atractiva, mitjançant descomptes en especta-
cles, restaurants o botigues.

La venda creuada és alhora una oportunitat i un possible pro-
blema, en la mesura que  es puguin obtenir subscripcions mi-
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tjançant la inclusió d’un producte o servei que hagués generat 
més diners al mitjà a través de publicitat. Aquest possible lucre 
cessant és el major risc de la fórmula, així com la idea general 
d’animar les conversions en detriment d’oportunitats publici-
tàries que puguin ser més rendibles enfocades així.

Subscripció mensual o anual
Una altra qüestió clau és l’abast del compromís del lector i la 
seva repercussió en el que paga. Si decideix abonar mes a 
mes, garanteix en principi la quota íntegra durant el temps que 
desitgi,  però té 12 oportunitats a l’any de pensar-s’ho millor i 
per tant requereix major tasca de retenció. Si ho fa anualment, 
desemborsa una quantitat a descompte en una sola ocasió i 
no caldrà preocupar-se de la seva renovació durant 12 mesos.

Diferents fonts consultades parlen de que l’ideal és aconseguir 
un cert equilibri entre les dues fórmules. Els mensuals aporten 
més diners a partir de determinat moment però de manera més 
estesa en el temps, mentre que  els anuals sumen menys però 
en un sol pagament, normalment descomptant dues mensua-
litats. Aquí cal destacar com El Confidencial va apostar majo-
ritàriament pels anuals en primer lloc, el que explica part del 
seu rècord de beneficis el 2020, mentre que El País ha anat 

reequilibrant la proporció  en mesos recents. El Mundo té en 
l’actualitat un  equilibri gairebé ple  entre les dues després de  
haver incentivat les anuals  durant el període més complicat de 
la pandèmia.

A més, en aquest cas també s’introdueix la venda creuada, com  
els dos mesos gratuïts de subscripció a Audible  que ofereix El 
País.

Subscripció nacional o internacional
Aquest cas de moment només és significatiu per a El País, que 
en els últims anys ha redoblat els seus esforços a Amèrica Lla-
tina. Aquí és on es troba la majoria dels seus lectors de paga-
ment ubicats fora d’Espanya i per a ells va llançar un esquema 
de pagament que suposa  una mica més del 40%  del preu 
d’una subscripció regular nacional. També té una altra especial-
ment destinada per al Brasil, per un preu encara menor.

Aquesta estratègia és la mateixa que estan seguint mitjans com  
The New York Times  o  The Washington Post. La idea és oferir  
preus més reduïts en zones que no siguin les de predomini na-
tural de la marca, de manera que puguin operar com a segona 
lectura complementària al líder nacional.
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Subscripcions a empreses
La venda en bloc és una altra variable que influeix de forma 
desigual. Històricament en institucions o empreses hi ha hagut 
subscripcions a diaris en paper basant-se en acords concrets i 
en digital passa una cosa semblant. La idea és que qualsevol 
organisme pugui negociar la compra de determinats accessos 
per als seus empleats, de manera que aquests no hagin de 
passar-se entre si un usuari i contrasenya pagat com a indi-
vidu.

Això és especialment important per a aquells mitjans en què la 
informació empresarial té un pes específic clau, com El Confi-
dencial o Expansión. I el seu recompte i explotació són factors 
que només es coneixen internament en cada cas.

Inclusió de rèplica digital (o no)
Els mitjans que venen del paper mantenen l’edició digitalitza-
da d’aquest format com  un element de contribució variable en 
l’estratègia de conversió digital. El País la va regalar durant el 
més complicat de la pandèmia a través de la seva aplicació i la 
manté com a part de la subscripció digital, mentre que El Mundo 
o ABC la inclouen en paquets separats.

En aquest últim cas es diferencia a més l’edició del cap de set-
mana de la de la resta, ja que tenir-la durant tots els dies supo-
sa un major cost. La Vanguardia també la consigna en un model 
a part que gairebé duplica el preu de l’accés digital regular. En 
ambdós casos suposa una forma de no canibalitzar a l’edició 
impresa.

Preus de retenció
Finalment, si un lector expressa el seu desig de donar-se de 
baixa sovint rep una contraoferta de preu reduït perquè es que-
di. Això implica rebaixar dràsticament la seva aportació al total 
per mantenir-lo aportant alguna cosa, en la mesura que sem-
bla haver decidit que el valor que obté no es correspon amb 
el que està pagant. Per a alguns d’ells serà una oportunitat de 
reenganxament de cara a un preu regular més endavant i per a 
altres només un preàmbul de la baixa definitiva.

La comparació de les xifres de lectors de pagament de diferents 
mitjans obvia sovint circumstàncies que les fan poc equipara-
bles.

Tots aquests factors incideixen en la base de lectors de paga-
ment que cada mitjà declara quan considera oportú,  per això 
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és complex comparar unes xifres amb altres sense conèixer 
el detall de l’impacte de cada variable. A més hi ha diferents 
circumstàncies al voltant de les subscripcions que estan per 
veure al mercat.

Per exemple, el valor que els anunciants puguin oferir al nom-
bre de subscriptors, encara que en realitat el major interès el 
puguin tenir en el  nombre d’usuaris registrats amb navegació 
consolidada freqüent. Aquesta circumstància dependrà de com 
evolucioni la situació després de la caiguda de les  galetes  de 
tercers a Chrome l’any que ve i  les alternatives que s’hagen 
consolidat de cara a servir publicitat segmentada.

També caldrà veure com influeix aquest escenari en el  nou con-
text de mesurament  que oferirà GfK a partir de l’any que ve, 
així com  la interpretació d’aquestes dades per part d’agències i 
anunciants per ubicar els seus pressupostos. (Fotografia: Ufasta)
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Com els editors utilitzen les dades 
per impulsar el creixement de les 
subscripcions
Per What’s New in Publishing

Al posar el seu millor contingut darrere d’un mur de pagament, el 
diari francès Le Parisien va duplicar els seus subscripcions digitals 
en 2020. En només un any, el 90% dels seus subscriptors van pro-
venir d’articles premium. Però això no és tot, també van duplicar els 
seus ingressos per subscripcions digitals a l’augmentar els preus. 
Va passar de cinc euros mensuals a vuit, i es va llançar als 10.

Aquest és només un dels molts estudis de cas que es presen-
ten en l’Informe mundial sobre la innovació en els mitjans de 
comunicació 2021 de la FIPP. L’informe cobreix tota la gamma 
d’estratègies d’innovació empreses pels editors en diverses 
àrees que van des de la gestió de la força laboral fins els for-
mats de contingut i la generació d’ingressos.

L’informe va ser escrit per John Wilpers, director i consultor sè-
nior de Innovation Media Consulting Group; i Juan Senyor, pre-
sident de Innovation Media Consulting Group, s’exerceix com 
coeditor.

Aquí ens submergim en com alguns editors van ajustar i afinar 
les seves estratègies de subscripció a mesura que es desenvo-
lupava l’extraordinari any de 2020.

Apuntant a una proporció d’article/subscripció de 1:1
Segons Sophie Gourmelen, MD i editora de Le Parisien, les da-
des han estat especialment importants per impulsar el creixe-
ment de les subscripcions. Els va donar la confiança per posar 
els articles més valuosos darrere de el mur de pagament, així 
com per augmentar els preus de subscripció.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’editor utilitza dades per a comprendre quin tipus d’històries 
esdevenen. Va trobar que les lectures llargues, històries 
d’interès humà, béns arrels i temes de mobilitat local, com el 
ciclisme, són els millors convertidors. Al seu torn, tots els pe-
riodistes de Le Parisien tenen accés a panells que mostren 
com s’estan exercint les històries amb subscriptors premium 
en temps real.

La informació obtinguda a partir de les dades va permetre a 
l’editor augmentar constantment la quantitat d’articles per a 
col·locar darrere del mur de pagament. Començant amb deu 
històries premium per dia en els primers mesos de 2020, la 
xifra va pujar a 50 a finals d’any: Le Parisien usa un híbrid de 
contingut mesurat i amb mur de pagament.

Gourmelen li va dir a WAN-IFRA que cada article premium ge-
nera 0.4 subscripcions a l’actualitat. L’editor té com a objectiu 
augmentar aquesta proporció a 1:1. Planeja fer-ho centrant-se 
en la qualitat de les històries (per servir millor als lectors) en lloc 
de en la quantitat, i augmentant el seu arsenal digital.

“Enorme potencial per a un major creixement”
Una estratègia que prioritza la publicació digital va ajudar a 

Amedia, el segon editor noruec més gran, a revertir una dismi-
nució de 15 anys consecutius de subscriptors.

“El 2014, estàvem en un punt crític”, va dir la seva vicepre-
sidenta executiva, Victòria Schultz a Digital Media Àsia 2020 
de WAN-IFRA. “Havíem experimentat 15 anys de subscripcions 
en descens i sentíem una competència cada vegada més gran 
dels jugadors internacionals, de xarxes socials i de recerca, i 
estàvem perdent una quantitat considerable de diners publici-
taris”.

Sis anys després, el gràfic va canviar bruscament cap amunt. 
Els subscriptors van augmentar de 430.000 a 675.000 i la mei-
tat d’ells ara són digitals. No fa gaire, teníem un 1% de subs-
criptors digitals. Avui, més del 50% dels nostres subscriptors 
són lectors només digitals.

La nova política de l’editor en l’àrea digital inclou els se-
güents elements:

01 Posseir i controlar les relacions amb els lectors: és fona-
mental que els editors siguin propietaris de les dades dels seus 
lectors i controlin el seu recorregut. Es desaconsella col·laborar 
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massa amb Facebook o Google i altres tercers. El control té a 
veure amb el contacte amb el client, amb l’experiència de client. 
El més important de tot és que es tracta de l’obtenció de dades 
i els tercers reduiran el control que té.

02 Ajudeu els subscriptors a obtenir el màxim valor de la 
seva compra: Amedia anima els subscriptors a iniciar sessió. 
Fins i tot va llançar una campanya de màrqueting amb editors 
i celebritats locals per persuadir els subscriptors que ho fessin. 
També se’ls va animar a compartir la seva informació d’inici de 
sessió amb membres de la família, una estratègia que pot millo-
rar l’abast del diari, així com augmentar la lleialtat.

03 Utilitza dades: a l’igual que Le Parisien, Amedia els dóna 
als periodistes accés a dades que descriuen l’acompliment dels 
seus articles.

04 Millorar la qualitat del contingut: la redacció treballa cons-
tantment per fer que el seu contingut sigui més rellevant per als 
lectors basant-se en fets i coneixements.

05 Arribeu a nous subscriptors: Amedia utilitza SEO i Face-
book, així com la seva pàgina principal per vendre productes de 

subscripció. L’editor pot predir amb un 82% de certesa si una 
història es vendrà fins i tot abans que es publiqui, basant-se 
en les dades de consum de 600.000 articles cada any. “Dirigir 
aquestes històries als no subscriptors a les portades dels diaris 
és molt important en el canal de contractació dels nostres dia-
ris”, va dir Schultz.

06 Reduir l’abandonament: l’editor ha descobert que 
l’abandonament està entre el 7 i el 12% per als lectors que llegei-
xen un cop cada 3 dies o menys. És del 5 al 6% per als que lle-
geixen cada dos dies i del 3 al 4% per als lectors diaris. Per tant, 
s’enfoca contínuament en desenvolupar hàbits a l’encoratjar als 
lectors a consumir contingut. També utilitza algoritmes per crear 
pàgines d’inici personalitzades i recomanacions d’històries basa-
des en l’historial i els segments dels lectors. Això ha portat a un 
augment del 13% en el temps de lectura.

“Construir relacions personals amb els lectors”
“L’estratègia de relació amb el lector consisteix a crear com-
promís, satisfacció de client i valor de per vida amb els usuaris 
a través del contingut, productes, publicitat i serveis específics 
per a clients individuals”, va escriure Martha Williams, directora 
executiva de dades i intel·ligència artificial per mitjans, a FIPP 
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2020 paywalls Report. “Es tracta de recopilar dades de l’usuari 
amb permís mitjançant el registre i els murs de pagament, i 
aprofitar aquestes dades per impulsar la satisfacció de l’usuari”.

El treball evidencia que les capçaleres reconegudes i una 
excel·lent acollida impresa ja no són suficients. Internet reque-
reix que les empreses de mitjans estableixin relacions perso-
nals amb els lectors. Es demostra que la capacitat de l’editor 
per capturar dades d’interacció a escala, convertir-los en conei-
xements i aprofitar-los àmpliament en tota la seva organització 
ha de definir el seu èxit. (Infografia: 

NOTA: El reportatge complet està disponible a Innovation in 
Media 2021 World, al preu de 75 euros.

L’audiència dels diaris en paper es 
desploma segons l’EGM

La primera onada de 2021 de l’Estudi General de Mitjans consta-
ta un cop més la caiguda en l’audiència global dels diaris impre-
sos a tot l’Estat, que ha estat generalitzada i més pronunciada 
que en altres onades per l’efecte de la pandèmia de la Covid-19.

El País es manté com el 
diari més llegit a l’Estat 
amb 897.000 lectors dia-
ris de mitjana, 107.000 
menys que en el primer 
EGM de 2020, encara 
sense confinament. El top 

10 el completen El Mundo, amb 562.000 lectors (–95.000); La 
Vanguardia, amb 472.000 (–60.000); ABC, 394.000 (–50.000); 
La Voz de Galicia, 359.000 (–133.000); El Correo, 265.000 
(–36.000); El Periódico de Catalunya, 248.000 (–114.000); La 
Nueva España, 198.000 (–65.000); Heraldo de Aragón, 168.000 
(–30.000), i La Razón, 167 (–27.000).

Per darrere es troben El Diario Vasco, amb 150.000 lectors 
(–16.000); Levante-EMV, amb 136.000 (–43.000); Ideal, també 
amb 136.000 (–46.000); Diario de Navarra, 124.000 (–18.000); 
Faro de Vigo, 120.000 (–74.000); Última Hora, 118.000 
(–26.000); El Comercio, 111.000 (–26.000); El Diario Montañés, 
109.000 (repeteix resultat); Información, 107.000 (–51.000); El 
Punt Avui, 97.000 (–11.000); La Verdad, 93.000 (–55.000); Las 
Provincias, 92.000;El Norte de Castilla, 90.000 (–54.000); Sur, 
87.000 (–63.000); Diario de Mallorca, 82.000 (–18.000); El Día, 
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80.000 (–56.000), Ara, 75.000 (–23.000) i Segre, 62.000 (Diari 
de Tarragona no figura en aquesta onada)

El treball de camp de la primera onada de 2021 de l’EGM es va 
realitzar entre el 13 de gener i el 23 de març. (Font: Comunica-
ció21 i MAE – infografia: dircomfidencial.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el llistat 
complet (premsa, revistes, dominicals, etc.) de la primera ona-
da de 2021 de l’EGM. CLICAR AQUÍ 

L’APM insisteix en el respecte al 
periodisme i als periodistes davant el 
clima de crispació política
L’Associació de la Premsa de Madrid (APM) condemna el nou 
atac al lliure exercici del periodisme i la llibertat d’expressió, 
que representen la difusió, el cap de setmana passat, del vídeo 
de campanya de Podemos i algunes recents manifestacions 
públiques contra periodistes formulades per dirigents de Vox.

L’APM rebutja la utilització, amb fins intimidatoris, de la imatge 
de periodistes en el citat vídeo i les acusacions formulades per 
la candidata de Vox a la Comunitat de Madrid, Rocío Monestir, 
així com qualsevol altre assenyalament a la professió-vingui de 
qui vingui - com a causa dels problemes de la societat.

“El periodisme, ja sigui en la informació o en l’anàlisi, aporta 
eines als ciutadans per formar les seves pròpies opinions. Són 
els electors, des del seu llibertat, els que determinen el color 
polític dels governs. Culpar els periodistes dels resultats elec-
torals o menysprear el paper de la professió només contribueix 
a empobrir la qualitat de la nostra democràcia”, explica l’APM.

El comunicat recorda que la “millor manera de respondre a la 
fustigació és amb informacions veraces, verificades i contrasta-
des amb fonts fiables i subjectes a les normes deontològiques 
que regeixen la nostra professió”. (Font: MAE)
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El grup Som rellança la revista Mollet 
a Mà

Aquest mes d’abril arribarà a totes les cases de Mollet la nova 
revisa Mollet a Mà, una edició renovada que amb 20.000 exem-
plars arribarà cada mes a totes les bústies de la ciutat. Fa poc 
més d’un any, la cooperativa Som, editora dels setmanaris 
SomMollet i Baix Vallès, va adquirir la capçalera degana de les 
publicacions escrites molletanes amb la voluntat de donar-li un 
nou impuls, un procés de canvi, però que s’ha vist alentit per la 
pandèmia.

Ara, un any després, arriba el rellançament de Mollet a Mà amb 
una nova imatge, nous continguts i un nou equip. A més, la 
revista estrena un nou disseny més modern i dinàmic, una imat-

ge atractiva que acompanya uns continguts més reposats i no 
tan lligats a l’actualitat: “La nova periodicitat mensual permet 
treballar temàtiques diferents en què els gèneres periodístics 
com el reportatge i l’entrevista prenen un gran protagonisme”, 
explica la seva directora Laura Ortiz. (Font: Redacció AMIC – 
infografia: Som)

Avantcem llança LaMarinaAlta.com

Proper, imparcial i plural, amb aquests tres valors des del grup 
Avantcem anuncia que va llançar el passat dimarts, 13 d’abril, 
LaMarinaAlta.com. Es tracta del tercer mitjà digital del grup, que 
ja compta amb més de 10 anys de trajectòria en el sector, amb 
les capçaleres locals, Dénia.com i Xàbia.com. Com la resta de 
mitjans del grup, LaMarinaAlta.com fa periodisme de proximi-
tat, independent i responsable amb la pretensió d’informar en 
temps real a tots els veïns i visitants de la Marina Alta, deniers i 
xabiencs, com “ha estat sempre el nostre objectiu, fins ara amb 
deniers i xabiencs.
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En LaMarinaAlta.com es dona la informació més important dels 
33 municipis de la comarca. Notícies, entrevistes i reportatges 
per informar-nos i descobrir cada racó de forma accessible i 
senzilla des del web i xarxes socials (Facebook i Instagram). 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia . infografia: xàbia.com))

Neix el Museu de Ciències de la 
Informació a Madrid

El Museu de Ciències de la Informació cobra vida pels passadis-
sos de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat 
Complutense de Madrid, on es poden trobar diverses peces històri-
ques que recorden el llegat de les professions que s’imparteixen a 
ella. “Empremtes” de la tecnologia que van des d’una linotípia, una 
màquina d’escriure, passant per un projector de cinema, una taula 
mescladora i fins un telèfon mòbil dels 2000.

El Museu desenvolupa una versió de la col·lecció digital per di-
fondre el patrimoni d’aquests 50 anys a internet. La majoria dels 
elements que componen el museu daten de segle XX com el 
projector de cinema Philips, les guillotines o una moviola entre 
d’altres, tot i que també es troben objectes més actuals com un 
fax o un discman. Un ampli recorregut per tots aquells elements 
que acompanyen la història de la Facultat i la comunicació. A 
cada peça se li ha inclòs un panell informatiu a l’exposició per 
poder identificar-la. Les fitxes inclouen un codi QR, com reno-
vació digital, que enllaça a diferents continguts web per a poder 
contextualitzar els objectes, ampliar informació i conèixer el seu 
funcionament a través de vídeos.

El Museu és també Virtual ja que compta amb un espai propi al 
web pensat per a tots els usuaris. S’hi poden trobar i conèixer 
les peces que durant tots aquests anys han format i formen 
part de la història de la Facultat, sent un museu viu obert als 
avenços dels nous temps. (Font: MAE – infografia: UCM)
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El que la neurociència diu sobre les 
diferències entre la publicitat en ràdio, 
música i podcasts
Per Puro Marketing

Potser fa uns anys l’àudio semblava estar quedant-se bastant 
eclipsat per culpa de l’estirada dels cada vegada més comple-
xos formats audiovisuals. El vídeo va matar l’estrella de la rà-
dio, diu la cançó, inesperat paradigma per comprendre com uns 
mitjans canibalitzen als altres quan neixen.

No obstant això, la tecnologia ha fet que l’àudio torni a agafar 
força. La ràdio mai va arribar a desaparèixer, per molt que les 

seves audiències ja no fossin les aclaparadores dels anys 40 
o 50 de segle XX. El perfil dels oients actuals de la ràdio de-
mostra que el mitjà segueix aquí. La ràdio tradicional no és la 
que explica, de tota manera, el revival de l’àudio i amb ell de 
l’anunci sonor.

El consum de música en streaming s’ha convertit en la normali-
tat de mercat, al mateix temps que el boom dels podcasts en els 
últims anys ha encimbellat a una nova indústria. Smartphones i 
altaveus intel·ligents han apuntalat la importància del contingut 
en àudio.

On hi ha audiències, hi ha anuncis. On hi ha anuncis, hauria 
d’haver-hi un estudi profund de mercat i del que funciona en 
un escenari i en un altre. No val amb assumir que se sap ja 
tot sobre un format publicitari. El neuromarketing demostra una 
vegada i una altra que no es pot donar per fet res i acaba de fer-
ho també amb la publicitat en àudio. Un estudi de neurociència 
australià ha comparat com reacciona el cervell a l’escoltar pu-
blicitat en els diferents canals de continguts sonors.

L’estudi va demostrar que, encara que siguin formats d’àudio, 
els anuncis no tenen els mateixos efectes. En certa manera, es 
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podria dir que té lògica. Encara que siguin continguts d’àudio, 
no és el mateix escoltar la ràdio, música en streaming o fins a 
un podcast. Les expectatives dels consumidors són diferents i 
l’experiència auditiva també ho és.

La investigació ha fet servir la neurociència per estudiar quina 
reacció es registra al cervell quan s’escolten aquest tipus de 
continguts. La ràdio guanya pel que fa al  temps. Segons les 
conclusions, la ràdio és el mitjà sonor que assoleix un engage-
ment per part dels oients durant més temps. També se li presta 
més atenció: les dades de l’estudi parlen d’una xifra d’atenció 
neuronal un 60% superior.

Així i tot, els altres formats de continguts en àudio també tenen la 
seva part positiva, que destaquen en altres terrenys i que apor-
ten altres valors. Si els anunciants busquen assentar-se en els 
records de l’oient, el gran guanyador serà el podcast. És el que 
mostra uns nivells més alts en processos de record. I és també 
la darrera aposta dels editors de premsa, que sembla profitosa.

Davant d’això, la música funciona a un nivell molt més emocio-
nal. És el mitjà que té un impacte més sòlid a l’hora de generar 
una actitud positiva davant la marca que protagonitza l’anunci.

Un tipus d’anunci per a cada format
Tot això fa que sigui molt important diferenciar, també aquí, el 
canal en el qual se servirà la publicitat. Als anunciants els va 
costar comprendre quan va aparèixer el vídeo en línia que no 
podien simplement reciclar els anuncis de la tele.

Potser ha arribat el moment de fer la mateixa reflexió sobre els 
anuncis d’àudio. Segons les conclusions de l’estudi, no només 
cada format és únic i ofereix oportunitats diferenciades, sinó 
que errar en el tipus d’anunci té un efecte nefast en l’oient. Se-
gons les seves dades, es produeix una variació del 170% en la 
resposta davant l’anunci quan aquest no encaixa amb el que 
s’espera del canal en el que s’està escoltant.

Per tant, no es pot servir el mateix anunci al consumidor que 
escolta una llista de reproducció amb les seves cançons favori-
tes a Spotify, que els últims titulars a la ràdio que el seu podcast 
favorit. La creativitat ha de pensar en l’espai que ocupa, però 
també ho han de fer els objectius de les marques. Cada canal 
reforçarà un element diferenciat. (Infografia: Transom). NOTA: 
El Butlletí de l’AMIC us ofereix ampliació la informació amb el 
PDF titulat “Neuroscience research finds distinct advertising di-
fferences across audio, radio and podcasting”. CLICAR AQUÍ  
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Google i Amazon demanen una 
regulació europea i global en matèria 
de digitalització

Les directores de Google i Amazon a Espanya, Fuencisla Cle-
mares i Mariangela Marseglia, respectivament, han demanat 
una regulació en l’àmbit tecnològic a nivell global i s’han ma-
nifestat contràries a mesures de caràcter local, com pugui ser 
la taxa Google a Espanya, encara no fan una referència espe-
cífica a ella.

“La regulació és absolutament necessària per protegir la societat 
en aquest món tan canviant, però hem de ser molt fins en com es 
legisla perquè aquesta regulació no vagi en detriment de la inno-

vació i la competitivitat. I és clau que s’entengui bé el que s’està 
regulant”, va dir Clemares durant el fòrum Wake Up, Spain. 

La directiva va afegir que “no queda una altra que posar-nos 
d’acord a nivell europeu, ja que a diferència del que passa als 
Estats Units a Europa és molt difícil escalar la innovació perquè 
no tenim un mercat únic. El necessitem a crits, no podem tenir 
25 regulacions diferents”, va subratllar.

Marseglia va coincidir amb el seu col·lega en què es necessi-
ten unes normes clares en digitalització i que siguin comuns a 
la UE “perquè aquesta és una matèria nova”. “Un país tot sol 
podria fer un desastre. La tecnologia no és fins i tot europea, 
és global”, va insistir la directiva, que va remarcar la necessitat 
que sigui una legislació europea “oberta a unir-se” amb altres 
regions com EUA.

Més enllà del tema regulador, Clemares va apuntar que la digi-
talització de l’economia espanyola serà “una tasca complicada”, 
tot i que necessària. “La tasca que queda per fer és tremenda, 
ja que hem d’aconseguir que centenars de milers d’empreses 
es digitalitzin i Espanya és un país de pimes i micropimes i això 
fa que la transformació sigui tan complicada”.
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La directora de Google Espanya es va mostrar satisfeta amb el 
Pla del Govern espanyol per a la digitalització, però va remarcar 
que la transformació digital no és només llançar un comerç digi-
tal. “Parlem de tecnologies com el big data o el núvol que reque-
reixen talent en capacitats digitals per poder implementar-les, un 
aspecte en què Espanya” va a la cua, ja que hi ha informes que 
mostren que el 50% de la població no té capacitats digitals bàsi-
ques”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Tech Cool)

Ara i Henneo eleven la seva aposta 
digital a través de Table Stakes

L’octubre de 2020 va concloure la primera edició europea 
d’una iniciativa de WAN-IFRA que, en col·laboració amb Goo-
gle, tenia com a objectiu capacitar editors regionals i locals en 

la transformació digital dels seus models. Va rebre el nom de 
Table Stakes, una metàfora extreta de el món del pòquer en 
referència als diners inicials que calen per poder participar en 
una partida. En el marc d’aquest programa era la llista de  set 
capacitats essencials que els 14 participants, entre ells el diari 
català Ara i el grupo aragonès Henneo, havien de desenvolupar 
per donar passos endavant.

La seqüència és la següent:  prestar serveis a audiències con-
cretes  amb experiències i continguts dirigits; publicar a la pla-
taformes que fan servir les audiències a les que aquests mitjans 
es dirigeixen; produir i publicar de forma contínua per ajustar-
lo al ritme de vida d’aquestes audiències; canalitzar a usuaris 
ocasionals per convertir-los en adeptes  que a més puguin es-
tar disposats a pagar; diversificar i multiplicar vies d’obtenció 
d’ingressos a partir d’audiències definides; trobar socis  per am-
pliar capacitats i competències amb un cost més baix i flexible; i 
impulsar el creixement i rendibilitat d’aquestes audiències.

Els mitjans involucrats partien de situacions molt diverses, de 
manera que els avanços van ser  igualment heterogenis  en 
l’any que va durar la consultoria per a tots ells. Ara va descobrir 
les ineficiències dels seus processos de producció a causa de 
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l’orientació de la feina cap al paper i la quantitat de formes per 
les quals es podia evitar el límit de consum fixat per la seva 
mur de pagament. La millora significativa ve gràcies a emprar 
de forma més eficient les dades que generava l’activitat dels 
usuaris. I el resultat va ser  un creixement del 169% en nous 
registres i un 20% en sessions iniciades per usuaris identificats.

Per la seva banda, Henneo s’havia sumat a  Table Stakes amb 
la idea d’aplicar les millores en el model de pagament del diari 
Heraldo de Aragón, la seva capçalera fundacional. 

El primer pas a seguir va ser  incrementar el nombre d’usuaris 
registrats  en una dinàmica col·laborativa entre diferents àrees 
que es va substanciar en butlletins segmentats i consum topat 
per a usuaris sense registrar. La reducció gradual d’articles que 
podien consumir sense identificar va permetre anar afinant la 
selecció d’usuaris que serien més proclius a pagar. I finalment 
al març va fer el pas d’aixecar  el mur de pagament. 

La resta de participants, entre els quals es troben Le Parisien, 
Edinet o Diário de Notícias, van resoldre problemes organit-
zatius, van aconseguir arribar a noves audiències i/o millorar 
l’evolució dels seus subscripcions digitals. I sobretot van fixar 

com a nou mantra el criteri de “audiències primer”, un marc que 
a més es concreta en  “allò digital primer i l’edició impresa des-
prés i millor”. (Font:Dircomfidencial – il·lustració: vtext)

El Confidencial va aconseguir un 
benefici rècord de 4,3 milions el 2020 
gràcies a les subscripcions
El de la pandèmia ha estat l’any del més gran benefici de la 
seva història per Titania Compñia Editorial, l’empresa que edita 
El Confidencial. La forta caiguda d’ingressos per publicitat va 
ser pal·liada pels obtinguts a través dels subscriptors  en un 
context de menor facturació (21,6 milions, un 3,75% menys) 
però millor marge (4,3 milions de guany, un 3, 9% més). 

El diari dirigit per Nacho Cardero va tancar 2020 amb 20.000 
lectors de pagament, obtinguts en els sis primers mesos de vida 
del model, i  ha sumat altres 5.000 en el primer trimestre del 
l’any que som.

Gràcies a aquestes dades, El Confidencial va poder tancar 
l’any 2020  sense aplicar més ajustos que una reducció salarial 
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a l’abril que va ser compensada ja al setembre, quan el pre-
vist era que s’estengués fins al desembre. Aquesta estabilitat 
econòmica també ha vingut apuntalada pel seu producte per a 
empreses ECPrevium,  que ja ha superat les 500 altes.

Titania Compañia Editorial va obtenir menys ingressos però amb 
millor marge, fins a la millor xifra de guanys de la seva història, i 
també ha reestructurat la seva cúpula directiva. (Font: MAE)

EL 9 Nou engega una Escola de 
Periodisme per a joves aquest estiu

Aprendre nocions bàsiques de periodisme de la mà de professio-
nals i en unes instal·lacions professionals. És un dels principals 
objectius de l’Escola de Periodisme que el Grup EL 9 Nou, amb 
seu a Vic, inicia aquest estiu adreçada a joves d’entre 15 i 18 
anys, el que comprendria els cursos de tercer d’ESO a segon 
de Batxillerat. Durant quatre setmanes els participants podran 
aprendre el funcionament de la redacció d’un diari, d’un ca-
nal de televisió, d’una ràdio i també d’un mitjà digital, a banda 
d’endinsar-se en el tractament de les xarxes socials i els canals 
de streaming que estan revolucionant el món de la comunicació. 

Es tracta d’una iniciativa que EL 9 Nou va impulsar ara fa un 
any i que es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. 
L’escola està adreçada sobretot a nois i noies que tinguin interès 
en l’àmbit periodístic i de la comunicació. L’activitat s’iniciarà el 
28 de juny i s’allargarà fins al 23 de juliol, de dilluns a divendres, 
i amb sessions de quatre hores, des de 2/4 de 10 del matí fins 
a 2/4 de 2 del migdia. (Font: El 9 Nou)

Okdiario obrirà delegació a Mallorca

El portal Okdiario prepara l’obertura d’una redacció al centre de 
Palma amb un equip format per set extreballadors d’El Mundo 
a les Illes Balears, on Eduardo Inda va ser director de 2002 a 
2007.

dBalears explica que Okdiario està a la recerca d’aportacions 
d’empresaris locals per finançar el desembarcament a 
l’arxipèlag, i que alguns d’ells ja han compromès donacions al 
projecte. Segons el digital, Inda s’hauria reunit amb empresaris 
illencs, als quals hauria deixat entendre que els qui no fessin 
aportacions rebrien atacs des del portal. (Font: Comunicació21)
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Instagram està provant l’opció 
d’amagar els “m’agrada” com vulgui

T’agrada o no? Instagram encara no ha resolt l’espinós proble-
ma de la visualització de “m’agrada” a les fotos i els vídeos, re-
lacionat amb els efectes potencialment perjudicials de la cerca 
de validació dels usuaris a les xarxes. 

Després de diverses proves en què algunes persones ja no 
veien el “m’agrada”  recollits pels continguts, la popular aplica-
ció de Facebook va anunciar dimecres un nou experiment, on 
els usuaris decidiran per si mateixos què “funciona. El millor” 
per a ells. “Així podreu decidir activar l’opció que més us con-
vingui, ja sigui per optar per no veure el nombre d’agradats a 
les publicacions d’altres persones, desactivar-los a les pròpies 
publicacions o mantenir l’experiència original”, detalla un comu-
nicat de premsa.

La frenètica recerca de “m’agrada” “bloqueja els adolescents en 
una falsa bombolla de perfecció” que els fa tornar la imatge que 
“no estan a l’altura de la tasca”, segons Michaël Stora, psicòleg 
i president de l’Observatori francès dels mons digitals.  Aquesta 

nova prova, realitzada a nivell mundial, hauria de permetre “en-
tendre si el fet de donar més control a cada usuari, per construir 
l’experiència que li convingui, ajuda a reduir la pressió d’una 
manera rellevant”, conclou Instagram. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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La indústria publicitària es prepara 
per a l’era ‘post-cookies’
Per Ilaria Zampori, directora general de Quantcast Espanya / 
El Publicista

Els drets digitals ocupen l’epicentre de les accions socials, em-
presarials i institucionals. Aquesta és la tendència generalitza-
da dels últims anys, marcada, en gran mesura, per la creixent 
conscienciació i preocupació dels usuaris pel seguiment de les 
dades per part d’anunciants i empreses de tecnologia i, espe-
cialment, des de la implementació del nou Reglament General 
Europeu de Protecció de Dades (GDPR), que busca generar un 
entorn més segur i transparent en l’entorn digital.

Tot això, al costat de les últimes decisions preses pels ‘walled 
garden’ de Google o Apple, ha portat progressivament a la na-
vegació privada a la xarxa ja que les galetes de tercers tenen 
els dies comptats, s’espera la seva data de caducitat l’any que 
ve. L’efecte que això tindrà en la indústria de la publicitat no 
ha de passar per alt. Obliga a consolidar una nova base per al 
seguiment i el mesurament en l’entorn digital, matèria primera 
dels anuncis personalitzats. Però també tindrà implicacions sig-
nificatives perl’ Internet oberta, de lliure accés i caracteritzada 
pel seu contingut gratuït i divers.

Ara bé, com serà el futur de la xarxa? Hi ha quatre escenaris 
possibles:

1. Deixar el poder en mans del ‘walled garden’ amb un gran 
impacte a Internet, on els editors més petits no podran sobre-
viure fent que Internet sigui, inevitablement, més petit.

2. Cada editor estableix un mur de pagament (contingut de 
pagament), però la realitat és que aquest no serà un model de 
negoci sostenible per a la majoria i, per tant, Internet tornarà a 
veure’s reduït un cop més.
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3. Tots els usuaris han d’iniciar sessió a tot arreu, el que tin-
drà un impacte devastador en l’experiència de navegació dels 
mateixos i, molt probablement, també generarà una gran quan-
titat d’spam.

4. La indústria col·laborarà per mirar de trobar un equilibri de 
poder. Una bona part de la indústria està col·laborant amb IAB 
Tech Lab per generar noves idees i possibilitats, inclòs Quantcast.

De totes elles, només l’última opció sembla que podrà continuar 
donant suport a la Internet lliure i oberta que coneixem avui. 
Aquest fet és important perquè la xarxa s’ha convertit en un 
component crucial de la democràcia, atès que atorga accés a 
una inesgotable riquesa d’informació i innombrables fonts, que 
van des del periodisme aclamat per la crítica fins al contingut 
generat pels usuaris. Tot de manera completament gratuïta i 
accessible per a aquells amb una connexió a Internet.

Donar suport a la Internet oberta en un món que aviat deixarà 
d’admetre galetes de tercers significa permetre que els consu-
midors segueixin gaudint de notícies i contingut d’una varietat 
de fonts, però també contingut més rellevant, personalitzat i de 
qualitat.

Si la cadena de subministrament no treballa en conjunt per tro-
bar un equilibri de poder, a favor d’Internet oberta, el poder es 
lliurarà als ‘walled garden’ suposant un gran impacte a Internet. 
Molts editors més petits no podran sobreviure, provocant un 
inevitable declivi d’Internet.

Alternatives
Segons l’informe de TOP Tendències Digitals de IAB, és fonamen-
tal que els anunciants implementin i avancin amb les seves estra-
tègies de dades pròpies i eines d’optimització. En aquest sentit, 
han proliferat iniciatives que se sustenten en el machine learning, 
o aprenentatge automàtic, que permeten analitzar milions de sen-
yals de comportament dels consumidors, reconèixer patrons i 
identificar sistemàticament les audiències de la publicitat.

Ara ens trobem en una cruïlla en la qual, com a indústria, po-
dem renunciar per complet a l’elaboració de perfils detallats de 
l’audiència i seguir únicament la ruta de la segmentació contex-
tual, que alguns proveïdors ja estan provant i amb la qual estan 
obtenint resultats raonablement bons.

L’alternativa és desenvolupar una nova solució a llarg termini 
com a alternativa per a les galetes de tercers, que permeti que 
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Internet continuï operant sobre una base de finançament per 
anuncis amb el mateix abast de segmentació, mesurament i 
atribució a què els anunciants s’han acostumat. Personalment, 
crec que aquesta última és l’opció més prometedora.

Qualsevol solució viable a llarg termini per a la desaparició de 
les cookies consta de tres parts: identitat probabilística, identi-
tat determinista i consentiment del consumidor.

Com a base, seguirem necessitant dades deterministes verifi-
cades, un conjunt de “fets”, per dir-ho així, en funció dels quals 
puguem modelar prediccions (per exemple, una adreça de co-
rreu electrònic com a identificador únic).

Així mateix, necessitarem un component probabilístic per 
l’escalabilitat, és a dir, confiarem en la intel·ligència artificial i 
el machine learning per trobar patrons en les dades determi-
nistes que tenim i modelar aquestes dades per produir un con-
junt de dades més gran. En un estudi de Winterberry, publicat 
a mitjan 2020, van trobar que “una combinació d’enfocaments 
deterministes i probabilístics optimitza la precisió i proporcio-
na la escalabilitat necessària per aconseguir els objectius dels 
anunciants”.

En darrer lloc, el consentiment del ‘consumidor: la privacitat, 
l’elecció i la transparència són aspectes clau. Això serà neces-
sari des de la perspectiva de la indústria. Els usuaris han de 
conèixer i controlar qui accedeix i utilitza les seves dades i amb 
quines finalitats. Democratitzar la xarxa, ni més ni menys. Al 
seu torn, aquest coneixement ha d’estar igualment disponible 
per a editors, anunciants i empreses de tecnologia. Creiem en 
el consentiment explícit i que el món seguirà l’exemple de la le-
gislació de la UE. S’operarà en un món de consentiment explícit 
en el futur. (Infografia: Comunicación Marketing)

Branded content vs. Publicidad 
tradicional
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El branded content sonor, el format que més intensitat emocional 
aconsegueix, segons una de les conclusions del primer estudi 
que explora les emocions generades amb el branded content, 
presentat fa uns dies per BCMA. El branded content (audiovi-
sual i podcast) és capaç de connectar emocionalment amb més 
intensitat que la publicitat tradicional. Aquesta és una altre de les 
conclusions que es desprenen de l’estudi que va posar en marxa 
la comissió d’investigació i mesurament de BCMA, liderada per 
Marga Ollero, amb la finalitat de demostrar l’eficàcia d’aquesta 
disciplina per a la comunicació de les marques.

Es tracta d’un format que interessa, agrada, entreté i fomenta el 
compartir el contingut, aportant més credibilitat que el format de 
publicitat convencional. És, a més, òptim per a reflectir el com-
promís amb la societat per part de les marques, aconseguint 
millorar la percepció i el record.

L’estudi, desenvolupat per Sociograph gràcies al finançament 
de l’associació juntament amb MAPFRE, Grup MásMóvil, Vo-
dafone i Havas Media Group, reflecteix que el branded content 
audiovisual és el tipus de format que més aconsegueix sorpren-
dre amb creativitats noves per al públic. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: sociografh)

NOTA El Butlletí us facilita l’estudi de BCMA sobre el branded 
content. CLICAR AQUÍ  

El 91% dels concursos públics de 
publicitat presenten irregularitats, 
segons l’ACT i La Fede

El 91% dels concursos de comunicació, publicitat, creativitat i 
gestió de mitjans convocats per les administracions públiques 
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durant el primer trimestre de 2021 no es regeixen per criteris 
raonables, justos o coherents. Aquesta és la principal conclu-
sió del primer estudi realitzat per l’Observatori de concursos 
públics de Publicitat, impulsat per la Associació d’Agències de 
Creativitat Transformadora (ACT) i la Federació d’Empreses de 
Publicitat i Comunicació (La FEDE).

L’estudi està alineat amb els esforços realitzats per les dues 
associacions durant els últims anys per promoure bones pràc-
tiques en aquest àmbit i denunciar aquells casos que compro-
meten la professionalitat dels processos. 

De cara a la investigació, s’han establert dos filtres a l’hora de 
seleccionar les licitacions objecte de l’estudi. D’una banda, que 
els serveis requerits es refereixin específicament a creativitat 
i/o gestió de mitjans. I, de l’altra, que el pressupost sigui igual o 
superior a 100.000 euros.

En aquest sentit, s’han analitzat 118 concursos públics dels 
1.012 convocats entre l’1 de gener al 31 de març. Represen-
tant només l’11,6% de les licitacions, els concursos analitzats 
sumen un pressupost total estimat de 251.900.000 d’euros, 
gairebé la meitat de l’total (47%). La xifra, segons comenten 

els responsables de l’informe, reflecteix l’enorme importància 
de la inversió publicitària de les administracions públiques i la 
necessitat que el procés d’adjudicació sigui el més transparent 
i objectiu possible. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: beteve). Pots consultar l’estudi AQUI

Bústia, el mitjà favorit dels espanyols 
per rebre publicitat

Creix l’interès en els fulletons i catàlegs que es reben a la bús-
tia: el 36% dels espanyols reconeix que els llegeix detinguda-
ment i un 28% afirma fullejar, 5 punts i 6 punts més en relació 
a l’any anterior respectivament. Aquesta és una de les princi-
pals conclusions del “III Estudi de Publicitat Directa a Espan-
ya”, elaborat per Kantar per Geobuzón, la unitat de negoci de 
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Mediapost especialitzada en bustiada intel·ligent, i presentat en 
una trobada en línia juntament amb l’Associació de Màrque-
ting d’Espanya. Així mateix, aquesta eina de publicitat direc-
ta és considerada com la menys molesta, amb prou feines un 
3%, enfront de la televisió (25%) o els webs d’emissió de vídeo 
(12%). Tal és així, que la bustiada és el segon mitjà que més 
confiança genera a l’hora de conèixer nous productes, només 
per darrere de la televisió, i el que més ajuda als espanyols a 
planificar la compra.

En aquest sentit, els consumidors afirmen haver rebut un nom-
bre menor de fulletons en 2020 que durant l’any anterior, en 
part a causa del confinament a causa de la Covid-19 que li-
mitava les visites a les botigues físiques. Tot i així, 7 de cada 
10 consumidors admeten rebre fulletons com a mínim un cop 
a la setmana, sent els preferits aquells que inclouen cupons 
amb descompte i mostres gratuïtes, segons reconeixen més del 
60% dels consumidors.

En una situació com l’actual, la bústia es posiciona com un ca-
nal òptim per a dinamitzar les vendes i reiniciar l’activitat. En 
aquest sentit, gairebé 6 de cada 10 consumidors consideren 
que la bustiada promou la competència entre grans superfícies 

i la meitat, que fomenta el comerç de proximitat. Tal és així, 
que la bustiada es consolida com el mitjà publicitari clau per a 
l’atracció al punt de venda.

Pel que fa al format dels fulletons i catàlegs preferits pels con-
sumidors, el 36% es decanta per la versió en paper mentre que 
un 22% opta per la digital. No obstant això, 3 de cada 10 reco-
neix utilitzar les dues opcions indistintament. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Open Buzoneo). NOTA: El But-
lletí us aporta el III Estudio de Publicidad Directa, de GeoBu-
zón. CLICAR AQUÍ  

Alberto Ortega nou director de 
Negociació amb Mitjans de CaixaBank
 
Alberto Ortega és 
el nou director de 
Negociació amb Mi-
tjans de CaixaBank. 
Ha estat Director de 
Mitjans i Patrocinis 
des 2018 i Director de Planificació i Compra de Mitjans, des de 
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2013. El seu lloc l’ha d’exercir des de Madrid. Ortega va portar 
els mitjans a Cajamadrid, entre 2002 i 2011.

La seva educació ha passat per la titulació de Gestió Publici-
tària dels Mitjans a la Universitat Complutense de Madrid així 
com el Vè Màster en Gestió Publicitària dels Mitjans impartit al 
Centre Universitari Villanueva de la mateixa Universitat Com-
plutense de Madrid. També compta amb el XIè Curs Superior 
de Mitjans (Associació d’Agències de Mitjans) impartit al Centro 
Universitario Villanueva de la Complutense i la llicenciatura de 
Publicitat i RRPP. (Font: Programa Publicidad)

Virginia Zafra, nova directora de 
comunicació de CaixaBank

Virginia Zafra ha estat nomenada 
directora de comunicació de la nova 
CaixaBank, incorporant-se al nou or-
ganigrama de l’entitat financera pro-
cedent de Bankia, des d’on liderarà 
la comunicació del grup i supervisarà 
la integració dels dos equips de co-

municació. Zafra, que era fins a la data directora de Comuni-
cació Externa de Bankia, reportarà directament a María Luisa 
Martínez, actual directora de Comunicació Global i Relacions 
Institucionals de la nova CaixaBank.

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat An-
tonio Nebrija, Zafra va començar la seva carrera professional a 
l’agència EFE com a redactora de Finances i Mercats, compan-
yia en la qual va exercir durant dues etapes diferents, amb un 
període de cinc anys enmig en què va exercí com a redactora 
del diari Público.  Després de més de set anys a Bankia, a partir 
d’ara dirigirà la Comunicació de CaixaBank.. (Font: MAE – foto-
grafia: espaciodircom)

Dimarts vinent es presenta el Hub 
del Màrqueting i la Comunicació a 
Catalunya
El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i Atic-
co inauguren oficialment el proper 20 d’abril el Hub del Màrque-
ting i la Comunicació de Catalunya, iniciativa impulsada amb 
l’objectiu de convertir-se en un important motor d’acceleració i 
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punt de referència per al sector. L’acte de presentació tindrà lloc 
a l’Edifici Aticco, al carrer Pallars 108 de Barcelona. La presen-
tació anirà a càrrec la degana del Col·legi del Màrqueting i la 
Comunicació de Catalunya, Rosa Romà, i el conseller delegat 
d’Aticco, Gabriel Espín. 

El Hub es presenta com un projecte aglutinador de networking, 
d’activitat, col·laboratiu i de coworking, amb la voluntat de re-
unir l’ecosistema del màrqueting, la comunicació, la publicitat i 
les relacions públiques en un sol espai. (Font: (MAE)
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Una ‘start-up’ canària presenta 
“Transcripcions de Plens”, l’eina 
per fer més accessibles els plens 
municipals
Per MMI Analytics - Enrique Farez / eldiario.es

Tota la informació de les reunions i plens dels governs locals, 
diputacions i consells insulars és pública. Però això no vol dir 
que sigui fàcil de trobar. La majoria dels ajuntaments i diputa-
cions fan una bona feina al publicar informació sobre les seves 
reunions i plens. Però si busca aquests plens, es trobarà en 
un laberint de menús desplegables, enllaços PDF i vídeos que 
s’estenen durant hores.

Navegar per tota aquesta informació, i recopilar les notes de 
premsa i comunicats de les corporacions locals, és una part del 
que fan els mitjans de comunicació. Però no poden estar a tot 
arreu i -a més- aquests comunicats no expliquen la totalitat del 
que ha passat en un ple de tres, quatre o més hores.

L’start-up canària ICC Labs està provant un nou enfocament. 
Acaba de presentar presenta Transcripcions de Plens, una 
nova eina per ajudar a que les reunions públiques de les insti-
tucions siguin més accessibles i transparents.

ICC Labs porta prop d’un any treballant en aquest projecte. I 
el que ha creat és un programari que ofereix, en quest cas, el 
contingut dels vídeos de les reunions públiques de dotzenes de 
ciutats i illes de tota Canàries. Aquests vídeos de plens estan 
disponibles pels ajuntaments i cabildos mateixos, i el contingut 
és públic. De 88 ajuntaments que hi ha a Canàries, 33 emeten 
de manera regular els seus plens per Facebook o YouTube, 
el que suposa el 37,5% del total. En concret, 12 ajuntaments 
emeten els seus plens a Facebook i 21 a YouTube.

Transcripcions de Plens utilitza una tecnologia de transcripció 
de veu a text per crear una base de dades que permeti a les re-
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daccions dels mitjans de comunicació realitzar un millor segui-
ment del què passa en aquestes reunions municipals o insulars.

Excepte en ajuntaments de la capital o cabildos, és poc probable 
que un mitjà de comunicació pugui desplaçar a un reporter per-
què cobreixi la reunió en viu, però podrem saber què va passar a 
partir d’aquestes transcripcions generades automàticament.

Qualsevol que hagi utilitzat alguna vegada una eina de conver-
sió de veu a text sap que la transcripció no sempre és perfecta. 
No obstant això, ICC Labs ha implementat una tecnologia de 
speech-to-text a partir d’eines de processament de llenguatge 
natural amb una precisió i literalitat realment sorprenent.

A partir de les transcripcions, les redaccions podran buscar pa-
raules clau i temes per informar. Fins ara, la start-up ha recopi-
lat les transcripcions de al voltant de 100 d’aquestes reunions 
o plens d’unes 35 entitats públiques canàries, i gairebé cada 
setmana arriben diversos plens municipals o insulars nous.

Els periodistes podran buscar quins ajuntaments han tractat te-
mes com impostos, salut, pimes o discapacitat, realment qual-
sevol terme o paraula clau, i l’eina web el conduirà al punt exac-

te dels plens en ajuntaments i illes en què es pren la paraula 
i pronuncia aquests termes, de manera que es converteix en 
un cercador transversal que permet analitzar que corporacions 
donen més importància a uns temes davant d’altres.

Tots sabem que el periodisme local s’enfronta a una època difícil. 
La pandèmia ha fet que el negoci dels mitjans de comunicació 
locals sigui encara més precari. Redaccions de totes les illes han 
hagut de deixar de treballar o reduir la seva grandària. Tot això 
significa que hi ha menys reporters per mantenir-nos informats 
sobre el contingut de les reunions de govern local o insular.

Val la pena donar suport al periodisme local. En ICC Labs volen 
fer la seva part per ajudar els mitjans a realitzar la seva tasca: 
mantenir-nos informats. 

La transmissió publicitària comença a 
destacar a mesura que es multipliquen 
les opcions de vídeo
En conjunt, el panorama del vídeo de transmissió és molt ampli, 
tot i que molts pensen ràpidament en els serveis de vídeo a la 
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carta (SVOD) de gran subscripció quan pensen en el “strea-
ming”. La competència, la retallada de cordons, la demanda 
dels consumidors i l’accés al contingut, però, han obert la porta 
a una àmplia gamma de reproductors, plataformes i opcions de 
contingut que queden fora del conegut regne SVOD de Netflix, 
Amazon Prime Video i Hulu.

 
Els models compatibles 
amb anuncis semblen dis-
posats a continuar fent 
créixer la riquesa d’ofertes 
de contingut en streaming 
que ja estan disponibles. 
És important destacar que 
els anunciants i proveïdors 
de contingut necessitaran 
una visió precisa d’aquest 

espai cada cop més fragmentat, inclosa la quota de mercat, 
la mesura a nivell de programa i la mesura d’anuncis dins de 
la programació compatible amb anuncis. Armats amb aquestes 
dades, els proveïdors i els anunciants estaran ben equipats per 
adaptar-se a mesura que canviïn els comportaments dels con-
sumidors per tal d’elevar-se per sobre de la resta i mantenir-se 

viable enmig de les guerres intensives. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Nielsen). NOTA: El Butlletí de l’AMIC  
us ofereix l’estudi Beyond Svod ad-supported streaming is star-
ting to stand out as video options multiply, de Nielsen. CLICAR 
AQUÍ

Facebook llança Hotline, una altra app 
per fer conferències en directe

Facebook acaba de llançar 
una versió de prova d’una 
nova app amb el nom de 
Hotline. Encara en estat 
beta, aquesta app de Q & 
A (Questions and Answers 
o «Preguntes i respostes») 

és una barreja entre Clubhouse i Instagram Live que ha estat 
desenvolupada per NPE, l’equip d’enginyers de la xarxa social 
que crea aplicacions experimentals.

A l’app s’accedeix via web, a través de Hotline.co, encara que 
de moment no està disponible per a tots els països, sinó per a 
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usuaris d’Estats Units. Es desconeix si Facebook la llançarà a 
més països oficialment un cop passi el període de prova.

Una vegada que s’accedeix a l’eina, els usuaris poden  dirigir-
se a una audiència que, al seu torn, pot plantejar-los preguntes 
per escrit o mitjançant un àudio. A diferència del que passa a 
Clubhouse, el conferenciant pot eliminar de la cua les pregun-
tes que consideri inadequades o expulsar els espectadors de la 
seva sessió. (Font i imatge: Trecebits)

Google desplega una nova funció en 
Android per alertar els usuaris que 
caminen tota l’estona mirant el mòbil
Una de les apps que Google promociona en els seus telèfons 
Android és Digital Wellbeing. Mitjançant aquesta app es pro-
mouen pràctiques que en principi ajuden a reduir l’ús extrem 
dels smartphones, per exemple posant límits a l’ús d’apps. 
L’última de les funcions que incorpora però és molt més curio-
sa: avisa l’usuari perquè deixi de mirar a el mòbil si està cami-
nant, segons explica Cristian Rus a Xataca.

A diferència dels ordinadors, els telèfons ens mantenen en-
ganxats a la pantalla també quan no estem asseguts. Això pot 
provocar importants distraccions i accidents greus al conduir 
per exemple, encara que també simplement al caminar i topar-
se amb algun incident en l’entorn. L’exemple més bàsic: creuar 
un carrer sense mirar els cotxes que vénen perquè s’està mi-
rant el telèfon mòbil.

Heads Up, així és com Google ha anomenat a aquesta nova 
funció per a Digital Wellbeing. Mitjançant ella cridarà l’atenció 
dels usuaris que estiguin fent servir el telèfon mentre caminen. 
Per a això l’eina detecta que l’usuari s’està movent, que està 
utilitzant el telèfon i que el seu cap està mirant cap avall vers el 
telèfon. En aquest moment, enviarà una notificació per alertar 
a l’usuari. Podem trobar l’eina en aquest enllaç. Font: Xataca)

NOVES EINES
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Un Spotify de mitjans digitals
Per MediaPost – Publishers Daily

Quant pagaries per una experiència de lectura en línia sense 
anuncis? Scroll, el servei de subscripció fundat per Tony Hai-
le, ex CEO de Chartbeat, Espera que com a mínim 5 euros o 
dòlars. 

 
Instal·lat com un Hulu o Spotify per als amants dels mitjans 
digitals, Scroll, que serà llançat a finals d’aquest any, ofereix 
als lectors una plataforma en la qual poden gaudir de les se-
ves publicacions preferides sense anuncis, per una petita tarifa 
mensual. La companyia dividirà els ingressos amb els mitjans, 
que rebran el 70% dels que paguen els usuaris. 

Scroll també premiarà els editors que tinguin un seguiment 
més dedicat. Bàsicament, el percentatge de temps que els lec-
tors dediquen a un editor determinarà la reducció que prengui 
l’editor: el 10% del temps del lector equival al 10% de la subs-
cripció d’aquest client a aquest punt de venda.

Els punts de venda que mostren fidelitat als clients en forma de 
lectors que passen més del 20% del seu temps amb un editor 
poden optar a una part més gran dels beneficis.

Si una publicació té un mur de pagament, els subscriptors hau-
ran de pagar aquesta sensació, tot i que, llegint a Scroll, se su-
primiran tots els anuncis (excepte alguns continguts publicitaris 
natius de marca creats a casa).

Haile assenyala en una història amb The Wall Street Journal que el 
bloquejador d’anuncis de Chrome de Google filtra al voltant d’una dot-
zena de tipus d’anuncis digitals, però, encara es mostren aquells que 
l’empresa considera acceptables. També assenyala l’augment de po-
pularitat de programari com Adblock Plus, que bloqueja encara més.

El creador de la plataforma creu que una experiència sense 
anuncis serà suficient per atreure una base de clients i crear 
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un flux d’ingressos alternatiu per als editors digitals. Scroll va 
recaptar tres milions de dòlars del The New York Times, News 
Corp i l’editor alemany Axel Springer el 2016. També s’espera 
que Gannett inverteixi. Fins ara, Business Insider, Fusion Media 
Group, The Atlantic, MSNBC i Slate es troben entre els punts 
de venda que han signat per oferir els seus productes a Scroll. 
(Infografia: Applesfera)

La compra programàtica va liderar 
març amb el 55,90%, i el 44,10% la 
compra directa
L’internet report de  Arce Media-Auditsa   basat en l’ i2p de 
març de 2021 ha comptat amb un total de  5.213 marques i 
33.515 creativitats. Els sectors que van liderar el mes de març 
van ser distribució i restauració amb 1.027 marques 8.168 crea-
tivitats 21,32% de SOI (en quota d’inversió estimada);  seguit de 
serveis públics i privats amb 1.029 marques, 3.952 creativitat 
16,11%; Telecomunicacions i Internet  va comptar amb 244 mar-
ques, 2.477 creativitats i 9,2% de SOI («share of investment»)
 

Per la posició en el scroll,  Distribució i Restauració van preferir 
en un 81% en el primer scroll; un 11% en el segon i el 2% a ter-
cer; Serveis Públics va preferir el primer scroll en un 80%,  12% 
en el segon i 4% en el tercer

Telecomunicacions i Internet van triar en un  el 87% el primer 
scroll seguit d’un 8% en el segon i 3% en el tercer. Finances va 
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triar el 83% en primer scroll, 9% en segon i un 3% en tercer. 
Automoció  va apostar en un 71% del primer scroll, 16% en el 
segon i un 6% en el tercer

Alimentació va triar majoritàriament en el 90% el primer scroll, 
seguit del 4% en el segon i un 3% en el tercer. Quant al nivell 
o la posició en la pàgina, distribució- restauració va triar  en un 
17% el primer nivell i en un 83% altres;  Serveis Públics i Privats 
, van triar un 24% en primer nivell i un 76% en altres mentre Te-
lecomunicacions i Internet  van triar en un 22% el primer nivell i 
un 78% en altres. (Font i infografia: Arce Media)

Nova guia de propietat intel·lectual 
per als professionals de la 
comunicació
Amb l’objectiu d’ajudar als professionals del sector de la comu-
nicació, així com fomentar que empreses i institucions respectin 
la cultura i integrar aquest element als seus valors corporatius, 
neix la “Guia de propietat intel·lectual per a professionals de la 
comunicació”. Una iniciativa que ha estat impulsada per CE-
DRO juntament amb el Ministeri de Cultura i Esport, a través de 

la Direcció general d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual 
i Cooperació.

Aquesta guia surt a la llum 
per la necessitat de com-
panyies i organismes de 
conèixer quan han de de-
manar autorització per la 
utilització de continguts 
protegits pels drets de pro-
pietat intel·lectual, ja que, 

avui dia, s’usen a l’hora d’organitzar esdeveniments, fer clip-
ping o publicar continguts a les seves xarxes socials. Segons 
Daniel Fernández, president de CEDRO: “Els professionals de 
la comunicació generen i utilitzen continguts protegits pel Dret 
d’Autor en el seu dia a dia, i amb aquesta guia volem ajudar-los 
a que treballin amb seguretat i sense riscos”.

En aquests i altres casos, el professional de la comunicació 
ha de tenir present que tant la reproducció com la distribució, 
transformació i comunicació pública, així com qualsevol altre ús 
que impliqui una explotació de l’obra protegida, caldrà demanar 
autorització als seus titulars de drets. Per tant, si es fa servir 
part o el total del contingut d’un llibre, notícia, cançó, fotografia, 
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etc. caldrà sol·licitar permís als seus creadors. Només en els 
casos d’ús d’obres pròpies, o de domini públic o de tercers la 
llicència sigui lliure, no caldria demanar-ho.

A la guia, a més d’explicar conceptes bàsics com què és la 
propietat intel·lectual, quin és el seu objectiu o qui són els ti-
tulars de drets, també s’especifica on sol·licitar l’autorització. 
Qualsevol professional de la comunicació pot contactar amb 
l’autor i altres titulars de dret per sol·licitar aquest permís, i a 
més pot tramitar-se a través d’una entitat de gestió com CE-
DRO, responsable en el sector de llibres, revistes, diaris i par-
titures. La guia també ofereix un directori d’interès de totes les 
entitats de gestió i organismes relatius a l’esmentada Propietat 
Intel·lectual. (Font: AMI)

La llengua catalana als municipis de 
Catalunya

#català947, La llengua catalana als municipis de Catalunya, 
Coneixements i usos lingüístics, és un projecte de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura que 
posa a disposició de les institucions, dels recercadors i de la ciu-
tadania tota la informació sociolingüística i de política lingüística 
disponible de cada municipi de Catalunya. El projecte respon 
al principi d’oferir dades fiables sobre la situació de la llengua 
catalana amb la màxima desagregació territorial possible.

Amb aquest enfocament ja es va concebre l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població 2018 i el desenvolupament dels plans 
d’anàlisi i acció de Política Lingüística com l’Ofercat, destinat a 
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conèixer i actuar sobre el teixit comercial de les grans ciutats 
de Catalunya. Conèixer la realitat del coneixement i dels usos 
lingüístics dels ciutadans és a la base de tota política lingüís-
tica, de l’articulació de les accions específiques per oferir con-
dicions més adequades perquè els ciutadans puguin aprendre 
les llengües pròpies del país i optar-hi per usar-les en totes les 
situacions, amb naturalitat i facilitat. 

El projecte #català947 també vol reforçar la trajectòria de con-
sens entre el Govern i els ens locals des de la restauració de 
la Generalitat de Catalunya i les corporacions democràtiques 
que té el màxim exponent en el Consorci per a la Normalització 
Lingüística amb un mapa de 147 punts d’atenció arreu del te-
rritori i del qual aquest informe també inclou dades. (Font: MAE 
– infografia: cpnl)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’opuscle La llengua cata-
lana als municipis de Catalunya. CLICAR AQUÍ  

Editen una guia didàctica per combatre 
l’antigitanisme a les xarxes socials

La guia és guia és fruit del pro-
jecte “Narratives per a combatre 
l’antigitanisme: la veu de les 
dones gitanes des d’una pers-
pectiva interseccional”, liderat 
per la investigadora del Depar-
tament d’Estudis de Comuni-
cació de la URV Cilia Willem.  
En aquesta recerca s’ha fet un 
anàlisi de l’estat de la qüestió a 

l’Estat espanyol de l’antigitanisme present en les representa-
cions mediàtiques, incloses les xarxes socials, particularment 
en relació amb les dones. La investigadora explica que, tot i que 
des dels mitjans de comunicació fa anys que parlen i visibilitzen 
del Poble Gitano “poca cosa canvia i encara existeixen molts 
discursos d’odi”.
 
Aquest projecte s’inscriu, doncs,  en un context de represen-
tació negativa continuada del poble gitano en els mitjans de 
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comunicació, els productes culturals i les xarxes socials. Lluny 
de millorar els experts apunten que la mala imatge social i me-
diàtica del poble gitano s’ha fet més profunda. Aquesta situació 
és especialment greu en el cas de les dones gitanes, que reben 
major atenció mediàtica negativa i major estereotipació que els 
gitanos en general. El feminisme gitano, molt actiu i motor de 
canvi per al moviment feminista a l’Estat espanyol, està invisibi-
litzat. I és per això que el projecte s’ha centrat especialment en 
el col·lectiu de les dones gitanes.

El treball  pretén fomentar la participació social i visibilitzar les 
lluites de joves gitanes en el combat contra l’antigitanisme mi-
tjançant la construcció de narratives alternatives a les repre-
sentacions negatives en els mitjans i altres productes culturals. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Diari Digital URV 
Activ). NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia contra l’antigitanisme. 
CLICAR AQUÍ   

Formació al Col·legi de Periodistes
Crea i edita vídeos amb el teu mòbil.- On line. Sessions en 
directe. Dimecres 21 i 28 d’abril (de 10.00h a 12.00h) - En 
aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, abordarem tant les 

qüestions bàsiques a tenir en compte a l’hora d’enregistrar amb 
un smartphone, com els aspectes tècnics que donaran als teus 
vídeos gravats i editats amb el mòbil el to professional que bus-
ques. També aprofundirem en els diferents tipus de vídeos que 
podem crear i practicarem les tècniques associades: entrevis-
tes, testimonis, tutorials, vídeo en vertical o video-selfie.

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Ses-
sions en directe. Divendres 23 d’abril (de 10.00h a 13.00h) - Els 
Podcasts estan de moda més que mai, conquerint noves au-
diències a la vegada que es transformen en poderoses eines 
de comunicació i màrqueting digital. En aquest curs, a càrrec 
d’Enrique San Juan, aprendràs a produir podcasts de qualitat 
que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una 
oportunitat de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en 
l’àmbit personal o com a part d’una organització.

Masterclass: La visualització de dades per combatre la des-
informació.- On line. Sessió en directe. Dijous 22 d’abril (de 
18.30h a 20.00h) - L’objectiu d’aquesta masterclass, a càrrec 
de Carina Bellver, és mostrar de quina manera la visualització 
de dades esdevé una eina cabdal per lluitar contra la desinfor-
mació en l’era del Big Data i la circulació massiva de dades. A 
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través de diversos exemples periodístics, també desgranarem 
quins són els fonaments de la visualització gràfica de dades i 
les principals eines que es fan servir actualment. Aquesta acti-
vitat compta amb la col·laboració de Barcelona Activa.

Webinar: Utilitza Canva de forma professional.- On line. 
Sessió en directe. Dilluns 26 d’abril (de 10.00h a 11.30h) - Can-
va és una eina online que ens permet crear peces gràfiques 
per compartir a les nostres xarxes socials, web o mailings, així 
com peces de papereria per imprimir. S’ha convertit en una eina 
indispensable per als professionals de la comunicació gràcies a 
la seva flexibilitat i possibilitat de crear continguts atractius. En 
el webinar, impartit per Marta Aguiló, veurem les seves funcio-
nalitats i aprendrem a treure el màxim profit de l’eina.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- On line. Sessió en 
directe. Divendres 7 de maig (de 10.00h a 13.00h) - El curs, 
dirigit per Josep M. Brugués, ensenyarà als participants com 
plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació 
estratègic en totes les seves fases, en el marc de qualsevol ti-
pus d’organització i tenint en compte les darreres tendències en 
comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

Eines per relacionar-se amb els mitjans de comunicació.- 
Barcelona. Curs presencial. Divendres 14 de maig (de 10.00h a 
13.00h) - Aquesta formació, a càrrec d’Alberto Gómez, té com 
a objectiu explicar com funcionen els mitjans de comunicació i 
quines són les rutines diàries dels periodistes, proporcionar les 
eines per elaborar una estratègia efectiva perquè el nostre mis-
satge arribi als mitjans i analitzar tots els canvis de les noves 
audiències.

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

La Fundació Telefónica ha publicat un interessant informe de 
270 pàgines titulat “Re-pensant el demà. El major risc és no 
aprendre res”, amb epíleg de Daniel Innerarity, en el qual es 
recullen multitud d’opinions en què participen alguns dels més 
prestigiosos experts i professionals rellevants de tot el món. En 
el capítol “L’espai públic alterat” i en altres següents, s’aborden 
els temes relacionats amb el periodisme en temps de pandè-

mia, la informació i la comunicació. En primer lloc, es desta-
quen les enormes dificultats que han tingut i continuen tenint 
els professionals de la informació per fer la seva feina. La infor-
mació repetitiva fins a la nàusea, el cúmul de dades sense clars 
significats, la brutal desinformació, l’excessiva dependència 
que té Europa de tecnologia de tercers països, Olga Lambea, 
periodista de Canal 24 hores de TVE, destaca: “hi ha hagut 
molta informació però gairebé sempre molt semblant. I això és 
el que jo crec que ens ha faltat als mitjans de comunicació, a les 
cadenes: buscar altres vies. Ha estat molt difícil perquè hi havia 
molta informació, però gairebé tota venia d’ell mateix lloc”.

Tots els professionals dels mitjans que intervenen en aquest 
informe “coincideixen diu el llibre- en què en una determinat 
moment de la crisi es produeix un fenomen de sobreinformació, 
d’excés en el consum de notícies, que pot acabar danyant la 
capacitat dels ciutadans per comprendre el que succeeix. Hi ha 
informació salvatgement contradictòria i més les nostres vides 
depenen d’ella”.

Pel divulgador científic alemany Ranga Yogeshwar, un dels 
principals problemes que es plantegen als informadors és bre-
gar amb la complexitat. Transmetre la incertesa resulta molt di-

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

fícil. “La transparència ha de ser un objectiu irrenunciable. És 
una cosa amb el que hem d’aprendre a viure”.

José Antonio Guardiola, director de “En Portada” de TV Es-
panyola, fa autocrítica: “els periodistes s’han centrat massa en 
dades, que són importants però que en ocasions oculten a les 
persones que hi ha darrere. Les cròniques adopten la forma de 
parts de guerra que relaten el moviment de les tropes, però no 
el sofriment de la gent”.

Com apunta la historiadora Anne Applebaum, “per aconseguir 
l’atenció, has de ser més cridaner, més vulgar, més deshonest”.

Per a Marc Amorós, periodista i autor del llibre “Fake News, la 
veritat de les notícies falses”, hi ha una batalla diària entre la 
bona informació i la desinformació, “per intentar imposar ideolo-
gies, visions de món, lectures. La desinformació s’està revelant 
com una gran arma de batalla, i les notícies falses com una 
munició molt efectiva “.

Es esmenta una estudi de la Universitat de Chicago que ha 
analitzat l’efecte sobre l’audiència de dos presentadors de Fox 
News, Sean Hannity i Tucker Carlson. El primer treu importàn-

cia a el principi sobre la pandèmia, mentre que el segon va fer 
tot el contrari i va alertar la població. Segons conclou aquest 
estudi, els espectadors de Hannity s’han contagiat més que els 
espectadors de Carlson, el que il·lustra les enormes responsa-
bilitats dels professionals de la informació.

Els activistes antivacunes són una plaga que s’ha anat estenent 
a tot el món, especialment en les últimes setmanes, quan la cam-
panya de vacunació pren velocitat de creuer en els països desen-
volupats. Tom altre informe que acaba de sortir, que és un esforç 
conjunt de el Centre contra l’Odi Digital (CCDH) i Anti-Vax Watch: 
troben una dada sorprenent, els dotze activistes antivacunes més 
destacats de les principals xarxes socials són responsables d’una 
quantitat desproporcionada d’informació errònia sobre el tema de 
les vacunes. Aquesta anomenada “dotzena de desinformació” han 
aconseguit evitar les mesures, els controls, fins i tot quan Face-
book i Twitter han intensificat els seus esforços per frenar la infor-
mació errònia sobre les vacunes. Mark Zuckerberg.

El biaix digital
Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft han realitzat tot 
tipus de compres “compulsives” d’empreses tecnològiques en 
l’àmbit de la Intel·ligència Artificial. Tornant a l’ampli informe de 
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la Fundació Telefónica, l’especialista Cathy O’Neil opina que 
l’autèntic mal radica en els biaixos que llisquen en els algoritmes 
que fan servir de manera creixent tant grans tecnològiques com 
companyies emergents. Per exemple, les dades estan condi-
cionats pel paper tradicional de les dones en la societat, de 
manera que “la Intel·ligència Artificial pot perpetuar cap al futur 
la desigualtat de el passat”. Carmen Artigas, responsable d’IA 
en el Govern d’Espanya, creu que el paper de les dones és 
fonamental. “Si en IA només treballen un 30% de dones, en el 
disseny del món futur només influiran un 30%”.

Max Tegmark està convençut que el que es necessita ara és 
el que ell defineix com un “benestar 3.0”, “que es basa en un 
principi: disposem de la tecnologia més potent que hàgim tingut 
mai. Com podem emprar-la per crear un projecte de societat 
que entusiasmi a la gent? “ Es podran curar malalties, reduir la 
pobresa i invertir el procés de canvi climàtic. “De l’únic que estic 
segur és que la IA serà el millor o el pitjor que mai hagi succeït”.

El que mostra tot això és l’imperatiu que Europa aconsegueixi 
la sobirania digital que no té, crear empreses digitals potents, 
processant les nostres pròpies dades i operant en la nostra pro-
pis núvols, situant sempre a les persones en el centre.

Periodisme de trinxera
A tot això cal afegir un altre biaix, el periodisme de trinxera, que 
s’està accentuant en els darrers i convulsos temps, especialment 
a Espanya. Els periodistes hem de negar-nos a sumir el perio-
disme marcat per una postura política o ideològica, el biaix molt 
marcat que assumeixen moltes empreses informatives. Els titu-
lars i enfocaments que més semblen editorials que informació, 
que tant estan proliferant. No insultem la intel·ligència del lector o 
espectador. Hem d’oferir la millor informació, objectiva i transpa-
rent, perquè la gent pugui prendre decisions ben fonamentades. 
Aquest és el periodisme que esperem que acabi triomfant en el 
proper món post pandèmia. (Infografia: Magisnet)
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Periodistes d’Aragó denuncia 
intrusisme en la professió i males 
pràctiques de les institucions
Per El Periódico de Aragón

Periodistes d’Aragó, que engloba l’Associació de Periodistes i 
el Col·legi Professional de Periodistes d’Aragó, ha reclamat a 
les institucions públiques i entitats locals que donin valor a la 
feina dels professionals de la informació en una nota en què 
denuncia l’”intrusisme” que pateix la professió, així com deter-
minades pràctiques de les institucions que suposen un” menys-
preu “a la feina dels informadors. 

En els últims temps, Periodistes d’Aragó assenyala que ha tin-
gut constància de “diversos fets ocorreguts en diferents punts 
del territori aragonès que menyspreen el treball dels professio-
nals de la informació i, més concretament, la tasca dels que 
desenvolupen aquest ofici en el medi rural aragonès”.

L’intrusisme no és un problema nou en aquesta professió, i 
lluitar contra ell sempre ha estat una àrdua tasca, també en 
el medi rural, apunta. Recentment, l’entitat va anunciar que 
s’havia admès a tràmit el recurs presentat contra la convoca-
tòria d’una plaça de tècnic de comunicació a la comarca de 
Cinco Villas “que no exigia com a requisit obligatori la titulació 
de Periodisme o Ciències de la Informació”. 
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Pràctiques indegudes
No obstant això, apunta l’entitat, en un moment en què Aragó 
compta amb dues facultats de periodisme que formen durant 
quatre anys a professionals del sector, s’ha observant que dife-
rents administracions públiques i entitats locals emparen i fins 
i tot fomenten aquest intrusisme professional de diverses ma-
neres.

Així, denúncia, es convoca a rodes de premsa o actes institu-
cionals suposats mitjans de comunicació constituïts de manera 
“alegal” i compostos per persones sense cap tipus de formació 
en la matèria, es contracta publicitat a aquests mateixos mitjans 
(fomentant d’aquesta manera la seva supervivència econòmica 
en detriment dels mitjans de comunicació legalment constituïts) 
o, en la versió més greu, designant a dit càrrecs de confiança o 
convocant places fixes a concurs oposició per a desenvolupar 
en una administració pública funcions de periodista sense re-
querir per això la titulació corresponent.

Davant d’aquesta situació, Periodistes d’Aragó reclama a totes 
les institucions públiques i entitats locals que valorin la feina 
dels professionals de la comunicació. Perquè per garantir el 
dret constitucional a la informació que té la ciutadania, els pe-

riodistes -i especialment els periodistes locals, que estan molt 
més exposats, per proximitat, a les pressions de tota mena- no 
poden ser ‘portaveus’ o amics del govern municipal o comarcal 
de torn, sinó que han de ser professionals formats que hagin 
après a desenvolupar aquest ofici amb el rigor, la veracitat i 
l’esperit crític que requereix.

Crida
Per aquesta raó, l’entitat professional no només seguirà denun-
ciant amb tots els mitjans al seu abast la realització de totes 
les pràctiques que menyspreen la  professió de periodista, sinó 
que fa una crida a totes les entitats locals perquè apostin per 
introduir en les seves plantilles, de forma estable i mitjançant 
processos de selecció públics i objectius, a periodistes que des-
envolupin la seva feina amb independència, rigor i professiona-
litat. (Infografia: El Punt Avui)
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El que està inventant la premsa de 
proximitat
Per Riccardo Congiu / Il Post (diari italià en línia)

En les nombroses discussions dels darrers anys sobre el fu-
tur dels diaris, s’ha escoltat diverses vegades la tesi segons la 
qual les notícies locals haurien salvat el periodisme de la crisi 
actual i s’ha escoltat tantes vegades el contrari, segons el qual 
la premsa local ha estat la primera en desaparèixer.

La primera tesi argumentava que, sobretot amb l’arribada 
d’Internet, la informació a la qual podríem tenir accés en el fu-
tur seria cada cop més global, deixant al descobert les notí-
cies més properes, el que està passant a les ciutats i barris i, 

per tant, convertint-se en una bona i necessària una crònica 
local completa. La segona va argumentar que amb el col·lapse 
dels ingressos publicitaris, a causa tant de la pèrdua general 
d’exemplars com del moviment d’informació en línia, el nombre 
de capçaleres de proximitat reduïdes a Internet no hauria per-
mès compensar les pèrdues de fulls de balanç. Com sol passar 
en aquests casos, la realitat era (i és) molt més complexa que 
els dos extrems, però tots dos contenen veritats.

De fet, en els darrers vint anys, des que Internet va començar a 
tenir un paper predominant en la informació, moltes redaccions 
locals han estat tancades arreu. Una enquesta en profunditat 
publicada el 2019 pel Wall Street Journal va mostrar que del 
2004 al 2018 als Estats Units (on tots els fenòmens relacionats 
amb la transformació digital van començar abans) van tancar 
aproximadament 1.800 diaris locals, deixant 200 comtats sense 
diari i la meitat dels comtats de tot el país amb un diari com a 
màxim (els comtats són els governs locals en què es divideixen 
els estats americans). Mentrestant, només han aparegut 400 
diaris en línia locals.

També a Itàlia, en els darrers vint anys, molts diaris locals han 
tancat definitivament, alguns han tancat les redaccions inde-
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pendents que supervisen les ciutats petites, d’altres han deixat 
d’imprimir el diari en paper i han quedat només en línia. Tot i 
això, eliminar els costos d’impressió no vol dir resoldre tots els 
problemes: la publicitat en línia ja es paga molt poc per si ma-
teixa –molt menys que en paper– i encara menys en un periòdic 
que arriba a una quota de lectors reduïda i geogràfica, menys 
interessant per als grans anunciants (però això també pot tenir 
els seus avantatges, com veurem més endavant).

Durant els primers mesos del confinament, hi va haver una 
gran demanda d’informació, especialment sobre els temes de 
la pandèmia, i els lectors en línia van augmentar una mica per 
a tothom, mentre que les inversions publicitàries (amb algunes 
excepcions) van tenir contraccions importants. Una dotzena de 
diaris locals contactats per The Post van confirmar que en els 
primers sis mesos del 2020 la caiguda dels ingressos publici-
taris va ser molt important i que alguns van pensar fins i tot en 
tancar-los. Ja era clar des d’abans, tot i que potser pensaven 
que tindrien més temps, que els diaris havien de trobar fonts 
d’ingressos alternatius a la publicitat.

Passar de la publicitat a les subscripcions
Sovint mirem què passa amb els grans diaris nord-americans, 

com el New York Times o el Washington Post, per entendre què 
passarà -o almenys què hauria de passar- en observem que 
el model d’ingressos actualment més acreditat per substituir o 
complementar el publicitari és el que es basa en fer que els 
lectors paguin en línia tan bé com ho feien pel paper. Model que 
es pot aplicar de diferents maneres.

Amb una varietat de matisos intermedis, es podria dir que els 
dos extrems són, per una banda, els “murs de pagament”, 
aquells sistemes adoptats per gairebé tots els principals diaris 
que impedeixen la lectura d’un article (o articles per sobre d’un 
determinat llindar mensual), fins que no us subscriviu, és a dir, 
fins que no pagueu i, d’altra banda, subscripcions per donar 
suport a un projecte editorial, una manera de fer periodisme, en 
què la majoria o la totalitat dels continguts romanen gratuïts per 
a tothom i possiblement amb continguts accessibles només a 
aquells qui es subscriu.
En ambdós casos sembla important que el lector, per pagar, 
reconegui la qualitat del producte que compra, com hem dit 
abans. En el segon cas, en particular, és important que es creï 
una complicitat amb els lectors, una relació gairebé directa que 
mostra contínuament els motius pels quals es dóna suport a 
aquest projecte.
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Un diari nacional té més recursos financers -i suport institucio-
nal-, més periodistes i una gran varietat de temes disponibles 
per oferir subscripcions als seus lectors. Per a un diari de proxi-
mitat, que té menys subscriptors potencials, menys oportuni-
tats d’invertir i menys periodistes, és molt més difícil. Segons 
l’anàlisi del Wall Street Journal, els diaris en línia locals solen 
tenir molt més difícils de convertir els lectors en subscriptors de 
pagament que els de gran difusió. Tanmateix, aquesta intimitat 
de subscriure’s a una subscripció, aquesta relació directa i de 
confiança, semblaria encaixar bé en un diari amb fortes arrels 
locals.

L’activitat d’una capçalera local està molt influïda pel lloc on es 
troba: és important entendre si hi ha més fàbriques o més camps 
per conrear, quines feines fan els habitants de la zona, quins 
interessos tenen. La mateixa conformació del territori pot marcar 
una gran diferència. Els diaris també es venen a les botigues que 
tenen altres activitats principals, com ara botigues de queviures 
o estancs, que han tancat durant el confinament: convertir els 
lectors en subscriptors digitals era sobretot una necessitat.

D’altra banda, el que passa més sovint a les redaccions locals 
(moltes tenen una manera de treballar encara vinculada als hà-
bits d’una altra època) és que les peces sempre s’escriuen per 
al diari de l’endemà i només es trien en un moment posterior, 
entre els articles ja publicats al diari en paper, els que es pu-
blicaran al lloc. Òbviament  això té repercussions importants, 
perquè sovint quan aquests articles arriben en línia ja són vells. 
En canvi, els continguts dissenyats només per al site solen ser 
de menor qualitat, són aquells que “fan més clics”, segons la 
creença que els que llegeixen el diari en línia tenen menys ga-
nes de més informació i busquen contingut lleuger.

Per a tots els diaris, la revolució en aquest sentit ha arribat so-
bretot en els darrers deu anys. Amb l’arribada de Google i les 
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xarxes socials, que canibalitzaven tota la publicitat, “es va fer 
evident que ja no era possible, continuant com sempre s’havia 
fet. A partir d’aquest moment va quedar clar que només sobre-
viurien aquells que ja tenien un mercat enorme o aquells que 
ocupaven un nínxol molt específic. “Si parlem de paper, és més 
fàcil sobreviure al diari local que al diari provincial.

És cert que la venda de còpies en paper continua disminuint 
inexorablement, quan més i quan menys, però les visites en 
línia augmenten constantment, sobretot el 2020, fins i tot per als 
diaris més tradicionals: el problema és entendre com guanyar 
diners. 

Els temps moderns i el canvi generacional
Un dels motius pels quals molts periòdics locals no es poden 
permetre guanyar menys diners és que no saben gastar menys. 
Les redaccions més arrelades de la zona han de suportar els 
mateixos costos que en un moment en què el periodisme ga-
rantia uns ingressos molt millors: el lloguer de llocs de treball, 
subscripcions a agències, impressió de paper (per a aquells 
que en tenen) i sobretot contractes. de periodistes. Un perio-
dista que s’està formant avui sap que també ha d’aprendre a 
utilitzar la càmera, a filmar, a editar vídeo i àudio i a aparèixer 

davant de la càmera, sovint la d’un telèfon mòbil. Abans, les 
redaccions es podien permetre tenir periodistes que potser no-
més tractessin una cosa i no escrivissin més d’una peça al dia 
o un fotògraf per enviar fins i tot als esdeveniments més petits.

D’altra banda, el canvi generacional i, per tant, les noves idees 
i periodistes que saben ocupar múltiples funcions per reduir els 
costos, no és fàcil, perquè els que tenen contractes per a temps 
millors no són necessàriament propers a la jubilació. 

Un gran grup de premsa italià és Citynews, el propietari d’una 
cinquantena de diaris locals a tot Itàlia, només en línia, tots 
ells anomenats ParmaToday, LeccoToday, etcètera. El grup va 
néixer fa uns deu anys, amb un enfocament més modern de la 
professió periodística i menys romàntic o nostàlgic dels temps 
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millors, segons explica Luca Lani, un dels fundadors, que és 
gerent del sector i no periodista. “Vam fer un estudi sobre cinc 
ciutats i vam construir un model. Vam entendre que necessita-
ríem almenys 30/35 ciutats per fer-la sostenible “. Tenir tants 
diaris els permet reduir molts costos, per exemple en els distri-
buïdors de publicitat. “Ajuntem les inversions”, diu Lani. Men-
trestant, tenir 50 anys significa fer visites globals similars, i de 
vegades superiors, a les dels principals diaris com Corriere i 
Repubblica, i poder orientar molt la publicitat en territoris indivi-
duals en comparació amb un país.

També hi ha molts estalvis en el personal periodístic: per a 50 
diaris hi ha 12 directors i diverses contractacions permanents 
tenen un contracte USPI: un tipus de contracte obtingut fa uns 
anys per alguns diaris que és menys costós per a les empreses 
més petites, però que permet contractar periodistes regularment 
pagant-los una mica menys, però sense mantenir-los en condi-
cions precàries o il·legals. Ha estat provat durant dos anys i opo-
sat per molts, que voldrien preservar els avantatges econòmics 
del passat, i de moment no sembla que hi hagi cap intenció de 
continuar en aquest intent. Citynews havia estat un dels grups 
promotors del contracte USPI: “Permetia a les persones treballar 
un temps indefinit, estabilitat, per formar una família”, diu Lani.

Esperances per a un futur sostenible
Per a les capçaleres més independents, sense un gran grup 
al darrere i amb pocs recursos econòmics, no és fàcil inventar 
noves fonts d’ingressos. 

Durant aquesta pandèmia, han estat molts els periòdics de 
proximitat que han celebrat reunions amb tota la redacció, tot 
parlant de la possibilitat de “comprendre com evolucionar en el 
futur des del punt de vista de la producció i la comercialització 
de notícies”, i potser introduir subscripcions personalitzades 
que només incloguessin  algunes seccions. Òbviament era poc 
més que una idea, però és interessant entendre que algunes 
capçaleres ho han provat, estan en moviment i són conscients 
d’haver de canviar alguna cosa.

Des d’aquest punt de vista, Mi-Tomorrow, una premsa local gra-
tuïta que es distribueix a Milà de dilluns a divendres, nascuda 
el 2014, es pot considerar un cas virtuós per l’única raó que 
aguanta amb força. Es tracta d’un diari d’una vintena de pàgi-
nes dedicat a Milà i això el situa en una posició forta en compa-
ració amb els seus competidors Leggo i Metro, que en formen 
2 o 4 com a màxim, explica el director Christian Pradelli. Sobre-
tot, però, va iniciar diversos projectes específics, per exemple, 
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especials per a alguns esdeveniments com el concert de Lady 
Gaga, amb el qual van aconseguir guanyar una bona publicitat 
en funció dels patrocinadors del cantant. O números molt preci-
sos a la portada i al contingut, distribuïts en concerts a San Siro, 
que es converteixen en objectes que s’han de guardar per als 
que hi participen, o fins i tot afiliacions a empreses per a temes 
monogràfics amb motiu d’esdeveniments i inauguracions.

D’altra banda, Mi-Tomorrow és un periòdic de proximitat que 
només paga dos sous, el del director i el del conseller delegat, 
i que ara té un bon nombre de col·laboradors autònoms força 
constants, sense la necessitat d’una redacció física. És un punt 
de partida per augmentar les inversions quan els ingressos ho 
permeten, però mentrestant aguanta bé. 

“Microcomunitats locals”
La impressió general és que el diari només pot continuar exis-
tint si els seus ingressos ja no es basen únicament en la ven-
da dels diaris i en la publicitat. Andrea Iannuzzi de Repubblica 
planteja la hipòtesi d’un futur com a “microcomunitat local” per 
a l’intercanvi d’informació i iniciatives, que també inclou infor-
mació a la seva oferta i que permet als propietaris gestionar 
directament les dades dels usuaris, tal com fan ara Google i 

Facebook. “M’imagino una subscripció a plataformes locals en 
què, si pagueu més, també tindreu el privilegi de llegir una edi-
ció en paper d’un diari”, diu Iannuzzi.

Alguna cosa així ja existeix amb Nextdoor, una mena de xarxa 
social nascuda als Estats Units dedicada a la informació i la 
vida de barri, que en molts casos ha substituït els diaris locals i 
els ha començat a robar publicitat.

Un diari que fa temps que intenta convertir-se en un referent 
fins i tot fora del sector periodístic tradicionalment considerat és 
VareseNews  un diari de la zona de Varese que només existeix 
en línia des de fa 23 anys i que no ha hagut de patir les re-
percussions de la commutació digital. Fa uns mesos va activar 
una subscripció mitjançant la qual els lectors donen suport a la 
capçalera, mantenint la major part del contingut lliure i amb un 
contingut “premium” per als subscriptors.

L’esperança de l’editor Marco Giovannelli és cobrir el 20-25 per 
cent dels costos del diari amb aquestes subscripcions, però 
potser el més interessant és que l’esperança no és tant per als 
subscriptors individuals, sinó per a les nombroses afiliacions a 
empreses que a hores d’ara reconeixen VareseNews com una 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

autoritat determinada (potser eren ells mateixos anunciants) i 
es subscriuen a paquets de subscripció per a tots els empleats. 
A Facebook, VareseNews té una sèrie de grups temàtics, in-
clòs un únic per a subscriptors, on la gent pot intercanviar im-
pressions, consells i obtenir més informació sobre la redacció. 
Giovannelli creu que “els diaris han de recuperar un esperit de 
comunitat”.

El que és menys fàcil d’entendre és com es construeix aquest 
esperit. Per exemple, una de les iniciatives més conegudes i 
consolidades de VareseNews és el festival de periodisme digital 
“Glocal”, que és un dels més populars d’aquest tipus a Itàlia i 
que contribueix als ingressos, però també a la seva reputació.

Menys coneguda, però, va ser una iniciativa de fa uns anys, que 
es deia “endevina qui et porta el cafè”. Durant mesos, Giovan-
nelli i altres periodistes de VareseNews es van traslladar entre 
els pobles de Varese, a casa dels lectors que ho van sol·licitar, 
portant cafè, explicant el diari i escoltant les seves històries. Es 
va crear una certa intimitat que sovint acabava tard, i l’endemà 
de la reunió es resumia en un article. No era un projecte des del 
qual el diari guanyava diners, sinó que era un tros de la neces-
sària construcció d’una relació que potencialment es pot trans-

formar en una voluntat de contribuir econòmicament. (Fotogra-
fies: Telemadrid, citynews-leccotoday – infografia: Digiday)
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Quan els periodistes publiquen tuits 
a les notícies, transfereixen massa 
poder a Twitter?
Per Logan Molyneux (professor Universitat de Temple) i Shan-
non Mcgregor (professora de la Hussman School of Journalism 
and Media) / Nieman/Lab

El nou any va aportar noves dimensions a la conversa en curs 
que tenen les plataformes de poder per acollir i donar forma al 
discurs públic. Quan algunes persones van culpar les empreses 
de les xarxes socials de la malaltia de la desinformació que es 
va estendre més ràpidament fins i tot que la Covid-19, d’altres 
van assenyalar els polítics com la font de les mentides.

Twitter ha esdevingut especialment central per a les notícies. 
S’ha dit molt sobre la plataformització, les organitzacions de 
mitjans debilitades i la manca de regulació, i tots aquests fac-
tors juguen un paper important en el protagonisme de Twitter en 
l’ecosistema informatiu. Però el nostre últim estudi troba que els 
mateixos periodistes han transferit part del seu propi poder so-
bre la presentació de l’actualitat a Twitter normalitzant la forma 
en què es presenten els tuits a les notícies. Els periodistes ten-
deixen a presentar els tweets com a contingut (blocs de notícies 
intercanviables) en lloc de fonts semblants, les idees i missat-
ges dels quals han de ser objecte d’examen i verificació. Això 
envia missatges repetits al públic segons el qual la informació 
de Twitter és legítima i autoritzada, atorgant poder a Twitter.

Per entendre com passa això, hem d’entendre d’on prové 
l’autoritat periodística.

No es requereixen credencials ni certificacions per als perio-
distes i el públic no està obligat a atorgar-los autoritat sobre els 
esdeveniments actuals. Com a resultat, els periodistes han de 
reclamar autoritat sobre els esdeveniments actuals demostrant-
ho constantment en els seus informes informatius. Això es pot 
fer de moltes maneres, però en definitiva, depèn que els perio-
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distes mostrin proves del seu procés, sobretot per explicar d’on 
provenia la informació. El públic atorga als periodistes autoritat 
sobre les notícies en la mesura que puguin veure periodistes 
examinant fonts, interrogant-les, verificant la informació i, final-
ment, comunicant-la. En el procés, els periodistes mostren qui 
té poder per parlar i posicionar-se a prop d’aquestes fonts (tant 
retòricament com literalment, en molts casos).

La confiança en Twitter ha curtcircuitat aquest procés. Ara 
el que veiem és un bucle de retroalimentació: a mesura que 
Twitter s’incorpora a la rutina periodística, els periodistes s’hi 
adrecen durant els esdeveniments informatius. Això fa que els 
periodistes facin servir tweets a les seves històries, atorgant-
los marcadors d’autoritat. Augmenta la probabilitat que les elits 
utilitzin Twitter per a futures publicacions d’informació, la proba-
bilitat que els periodistes tornin a rebre-les i la probabilitat que 
el públic s’acostumi a veure els tuits com a aspectes clau de 
les notícies.

Tractar els tuits com a contingut
En lloc d’etiquetar característiques específiques de cada tweet 
o història, hem cercat detingudament els senyals d’autoritat que 
la peça dóna al públic. Per exemple, vam preguntar, queda el 

tuit per parlar per si mateix o se li dóna context i qualificació? La 
història fa referència al tuit o al seu autor com a font? És aquest 
tuit l’única manera que sentim d’aquesta persona? I, potser el 
més important, aquesta història només existeix perquè algú ha 
fet un tuit? Aquesta última pregunta detecta els casos en què un 
tuit és l’impuls d’una notícia i, sobretot, on els tuits són el tipus 
de font principal de la història.

Veiem que la majoria dels periodistes deixen que els tuits parlin 
per si mateixos, per la seva pròpia autoritat. Normalment, el 
tuit és l’única manera en què la persona parla a la història i 
no s’ofereixen explicacions, qualificacions ni contextos addicio-
nals. Twitter és sovint el marc de la història o la història tracta 
del tuit, especialment en els informes polítics. Els pronuncia-
ments a Twitter es prenen rutinàriament al valor nominal i es 
reprodueixen en informes de notícies com a representacions 
fiables de la realitat. L’efecte total d’aquesta presentació és po-
sicionar Twitter més a prop del poder, indicant així al públic que 
la plataforma té autoritat sobre les notícies.

Les normes periodístiques suggereixen que s’interrogui sobre les 
fonts. Aquest tractament de les fonts està dictat pels valors perio-
dístics de verificació i independència, que són essencials per a la 
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missió democràtica de la premsa. El contingut, d’altra banda, es 
reprodueix simplement, cosa que permet als periodistes passar 
la responsabilitat de la verificació del contingut a l’editor original. 
Els tractaments de contingut reprodueixen informació en tweets 
sense qüestionar-ne visiblement la procedència ni proporcionar 
cap prova addicional de la seva legitimitat. Els periodistes tracten 
aclaparadorament els tuits com a contingut.

Aquest punt es fa ressò d’una crítica de llarga data al periodis-
me, però sobretot al periodisme polític. En citar una font original, 
els periodistes poden mantenir la seva afirmació d’objectivitat 
citant amb precisió aquesta font, amb o sense verificar el con-
tingut del missatge. El sociòleg Gaye Tuchman va anomenar 
això un “ritual estratègic” de l’objectivitat; d’altres l’han anome-
nat periodisme “ell-va-dir-va-dir”; i aquesta crítica recentment 
s’ha tornat a posar en primer pla, ja que els observadors del 
periodisme qüestionen si tot el que caigui de la boca d’un polític 
s’ha de considerar una notícia.

Twitter té un paper central en la intermediació d’intercanvis 
d’informació de notícies. Segons la nostra comprensió de 
l’autoritat periodística, com més audiències vegin Twitter en 
aquest paper, més l’associen a l’autoritat informativa.

Aquest canvi d’autoritat dels periodistes a Twitter té profundes 
implicacions per al periodisme i el seu paper en la societat. 
Les plataformes ja han acumulat el control de la distribució, la 
monetització i la mesura de l’audiència fins a tal punt que la 
independència i l’exactitud periodístiques es veuen compro-
meses en virtut de la dependència del periodisme en aquesta 
infraestructura. Si a més d’això, Twitter exacerba la tendència 
periodística a transmetre declaracions no verificades, hi ha des-
avantatges clars per a l’ecologia de la informació.

Més enllà d’això, Twitter exercint una influència descomunal 
sobre les decisions d’aprovisionament i de contingut aglutina-
ria una altra crítica de llarga data al periodisme: que se centra 
massa en determinades veus. El periodisme tradicionalment 
s’ha basat en fonts oficials, produint així una visió esbiaixada 
del món. Tot i el seu potencial per fer-ho, l’ús de Twitter no al-
tera aquestes pràctiques tradicionals d’abastament (i d’alguna 
manera empitjora les coses ).

Ara hi ha més oportunitats d’utilitzar les xarxes socials per tro-
bar i augmentar les veus marginades, cosa que ha conduït a di-
verses històries d’èxit. Però, tot i així, aquestes veus s’escullen 
entre un elenc selecte de personatges a Twitter: aquells que 
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són presents a la plataforma i hàbils en aprofitar les seves pos-
sibilitats per generar atenció. Aquest grup és demostrablement 
diferent del conjunt de la societat. En influir en qui pot parlar i 
si el seu discurs és interrogat abans de l’amplificació, aquest 
canvi en la pràctica periodística altera dramàticament el discurs 
públic d’una manera que beneficia Twitter, no el periodisme, no 
el públic, i no la democràcia. (infografia: Media.cat)
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Perquè estudiar Periodisme avui en 
dia
Per Martí Figueras, periodista i gestor de continguts / Report.cat

 
El periodisme és un ens viu que ha anat mutant al llarg dels 
últims cinquanta anys, en paral·lel amb els canvis socials i tec-
nològics. Actualment, té moltes més cares, tantes com mitjans 
o canals existeixen. De fet, hi ha qui diu que des de fa anys 
que el periodisme està en crisis. Però malgrat tot, les facultats 
continuen emplenant-se d’estudiants de periodisme.

Segons la Secretaria d’Universitats i Recerca, l’any passat es 
van matricular 3.012 alumnes a les diferents facultats catala-
nes. El curs 2000-01 en van ser 2.312. Per tant l’increment de 

les matrícules durant el que portem del segle XXI ha estat del 
30,27%. Però créixer no ha estat la tendència habitual durant 
aquest inici de segle. L’any en què es van aconseguir més ma-
triculats va ser el 2013 amb un total de 3.294. Des de llavors hi 
ha hagut un desinflament progressiu.

Malgrat tot, el periodisme continua sent una carrera atractiva 
pel jovent. I gran part de la culpa la té el Pla Bolonya. Actual-
ment ja no s’estudia únicament la carrera de periodisme, sinó 
un grau que molts cops està compartit amb una altra matèria: 
Periodisme i Ciències Polítiques, Periodisme i Comunicació 
Corporativa, Periodisme i Comunicació Audiovisual, Periodisme 
i Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting, etc. El periodis-
me muta, doncs, en moltes cares.

La majoria, amb feina
Malgrat aquest augment, cada cop costa més que els periodis-
tes professionals, els que ja tenen el seu bagatge i els acabats 
de llicenciar, trobin la feina justa pels seus estudis i les seves 
expectatives. O això és el que sembla. L’Agència per la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya es dedica a elabo-
rar cada any estudis sobre la inserció laboral dels graduats en 
Periodisme. Val a dir, però, que aquest estudi resulta del tot 
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insuficient per la falta de col·laboració de moltes universitats. 
Al final, els resultats només ens parlen de la incidència en tres 
universitats catalanes, com són l’Autònoma de Barcelona, la 
Ramon Llull i la Pompeu Fabra.

A la UAB el 86,5 % dels graduats en el curs 2019-20 està ocupat; 
a la UPF és el 72,7%; i a l’URL puja fins al 94,3%. Aquesta mateixa 
agència mesura l’Índex de Qualitat Ocupacional a través de quatre 
barems: contracte, satisfacció amb la feina, retribució i adequació. 
Com més elevats els valors, millor qualitat ocupacional. Així, pels 
alumnes de la UAB, l’IQO és del 61,8%; per la UPF és del 67,2%; 
i per l’URL és del 64,8%. La mitja general és del 62,5%.

Malgrat tot, la sensació és que els nous estudiants de perio-
disme, els que enguany han començat el grau de periodisme, 
ho tindran més difícil per dedicar-se a la professió. Però com 
que el periodisme no entén de percepcions, val més pregun-
tar a professors i alumnes com veuen l’estat del periodisme en 
l’actualitat i quines són les possibilitats laborals que se’ls hi pre-
senta als més joves en el futur.

Per això hem parlat amb la majoria de les facultats de periodis-
me i comunicació de Catalunya per dibuixar un mapa intuïtiu. 

Un total de vuit universitats, onze professors i tretze alumnes. 
Com no podria ser d’altra manera, no hi ha una resposta ho-
mogènia sobre l’estat del periodisme. Uns veuen l’ampolla mig 
buida, els altres mig plena. Uns veuen les noves generacions 
molt perdudes i amb unes capacitats minvades per l’auge de 
les xarxes socials; els altres creuen que aquests nous canals 
incentiven la creació i que a través d’aquests s’està reformulant 
el periodisme.

Motivacions generacionals
Però el millor és començar per una pregunta fundacional, sobre 
la qual es basa tot: Per què vull ser periodista? Els professors 
més veterans, aquells que han passat per diferents càrrecs de 
responsabilitat en l’àmbit universitari, remarquen que els movia 
la curiositat, les ganes d’explicar el món. Són la generació que va 
fundar el periodisme que durant dècades s’ha anat desplegant. 
“La nostra generació va voler informar sobre una nova realitat i 
això ens va donar un cert poder perquè els diaris necessitaven 
aquest nou periodisme”, explica Jaume Guillamet, catedràtic de 
la Universitat Pompeu Fabra. “La democràcia obria noves opor-
tunitats. Era una època molt florida pel periodisme. En aquests 
moments, aquesta situació no es dona”, afegeix Joan Maria Cla-
vaguera, professor de la Universitat Ramon Llull.
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Per altra banda la generació dels noranta van accedir a uns es-
tudis que s’ampliaven amb la irrupció de noves universitats. Era 
un ofici ben valorat i de cara enfora, fins i tot, un punt idealitzat. 
Per Bernat López, professor dedicat a la recerca de la Univer-
sitat Rovira i Virgili “hi ha molt de romanticisme en aquesta fei-
na, una feina dinàmica, canviant, que et permet viatjar i que et 
permet influir en el món, en el teu entorn, en la societat. Però la 
professió té molts més elements de misèria que heroics o gla-
murosos i no ho veus fins que acabes la carrera”. Però al cap i 
a la fi, la motivació per ser periodista és transversal: entendre el 
món i explicar-lo. Tanmateix, és una “professió que interpel·la al 
poder, que es pregunta les coses i que dona respostes a la so-
cietat”, resumeix Sergi Solà, professor de la Universitat de Vic.

Fer-se preguntes, buscar respostes
Respostes semblants donen alguns dels estudiants de primer 
curs, interpel·lats sobre les seves motivacions. “Sempre m’ha 
agradat saber què és el que passa al meu voltant, sempre he 
estat molt curiosa”, comenta Paula Flores des de la Universitat 
Internacional de Catalunya. “De petita jo era la típica nena que 
ho preguntava absolutament tot, i preguntant vaig descobrir que 
amb la mateixa pregunta s’obtenen respostes completament di-
ferents, la qual cosa m’obria els ulls a descobrir coses que no 

m’havia plantejat”, respon Maria Martínez Boc de l’Autònoma 
de Barcelona.

Són joves que des de ben petits han demostrat curiositat pel 
seu entorn i, d’una manera inconscient, s’han fet seu el dubte 
permanent, per fer-se preguntes i buscar les respostes. I quan 
arriben a la universitat molts ho fan amb una idea molt clara 
sobre el qual volen ser, amb uns referents molt clars. Uns volen 
treballar a la ràdio, els altres aspiren a ser bons comunicadors 
per la televisió i molts volen dedicar-se al periodisme esportiu.

Immaduresa i vocació
El periodisme és una professió tradicionalment vocacional, tot i 
que n’hi ha algun que fa la carrera sense tenir molt clar per on 
tirar. “Em dona la sensació que cada cop són més immadurs. 
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Emocionalment, estan més immadurs. Fins a tercer o quart no 
fan el salt i troben el que és seu” diagnostica Marta Montagut, 
professora de la Universitat Rovira i Virgili.

Per la seva banda, Enric Pinyol, periodista de TV3 i professor 
de la Universitat de Lleida, classifica els alumnes “en dos grups: 
els que no saben què volen fer, s’han apuntat sense saber mas-
sa perquè i ho van descobrint sobre la marxa. I després hi ha 
els vocacionals”.

Però hi ha alumnes que saben on estan i senten com si tin-
guessin una missió: ajudar a transformar el periodisme. “La crisi 
del sector periodístic i la consegüent preocupació pels termes 
purament econòmics que es posen per davant del rigor pro-
fessional, acaba repercutint de manera negativa en la societat. 
Vull fer que la societat recuperi la confiança en els mitjans de 
comunicació” declara, convençut, David Muñoz, alumne de pe-
riodisme de la Universitat Autònoma.

Per la seva part, Nicolás López, de la Universitat Internacional 
de Catalunya, el secunda. “Vull renovar el periodisme i intentar 
fer canviar la visió que té la gent sobre aquest ofici”, afirma. 
Però n’hi ha d’altres que rebaixen les expectatives i no creuen 

que ells puguin acabar sent els ‘salvadors’ del periodisme. La 
situació econòmica i la dependència dels mitjans amb els po-
ders fàctics no els fa ser precisament optimistes. “Sí que potser 
farem petits canvis, però no arribarem a aquest objectiu de re-
fundar, de fer una volta de cent vuitanta graus al periodisme i 
canviar el periodisme com a tal” avisa la Paula Flores.

Línies vermelles
El 2021 el periodisme ja fa uns quants anys que va mudant la 
pell, però l’essència no s’ha de perdre. David Sancha, professor 
de la Universitat Oberta de Catalunya, ho sintetitza. “L’essència 
és explicar les històries i que s’entenguin bé, amb el teu to. Ser 
fidel a les fonts i contrastar-les. Aquesta base està recollida al 
codi deontològic”. Per la seva banda Anna Bernal, també pro-
fessora a la UOC, té molt clar com ha de ser un bon periodista. 
“Els drets humans han de ser la guia del periodista, és la línia 
vermella que mai es pot traspassar. Si es fan periodistes, és 
per informar amb responsabilitat a la ciutadania”. Bernal afe-
geix que creu que el futur del periodisme dependrà dels perio-
distes, però també “de la mateixa ciutadania, dels processos 
d’alfabetització mediàtica que aconseguim, de si realment la 
gent és conscient i sap reaccionar davant d’una fake new abans 
de compartir res”.
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De fet, aquí hem topat amb un dels conflictes que qualsevol 
estudiant de periodisme avui en dia ha d’aprendre a encarar. 
Les fake news atempten directament a les essències del perio-
disme i s’ha de saber combatre-les. I no és fàcil. “Tot passa pels 
mitjans digitals i les xarxes socials. Però la sobreinformació i, 
per sobre de tot, les fake news em fan molta por”, comenta 
Margot Cavanaggia, alumne de la Pompeu Fabra. Els alumnes 
que comencen periodisme són nadius digitals, molts es passen 
gran part del temps penjats a les xarxes socials, uns juguen 
a videojocs, altres són youtubers, influencers o consumeixen 
informació en qualsevol altre format digital. Aquesta és la seva 
dieta comunicativa, segons destaca Bernat López. “L’alumne 
arriba amb unes deficiències, com per exemple la lectoescrip-
tura i, sobretot, la disminució de la capacitat de concentració 
d’aquesta joventut, de venir a classe i escoltar sense fer res 
més”, afegeix.

Debat al voltant dels nous formats
Però està clar que aquests nous canals són actualment més 
populars a l’hora de comunicar i transmetre informació perio-
dística que no els mitjans tradicionals. I aquí entrem en un de-
bat agre, amb opinions molt enfrontades. “El que es mira les 
notícies a través de les xarxes socials mira titulars i poca cosa 

més. No consumeixen mitjans de comunicació, així de clar. I 
aquests són els que s’hi volen dedicar” es queixa l’Enric Pinyol 
des de Lleida.

Però molts alumnes tenen molt clar que el seu futur profes-
sional passa per aquests nous canals. Pau Lizana, alumne de 
primer de la UPF, creu, per exemple, que els podcasts són una 
eina bastant potent per desenvolupar nous projectes periodís-
tics. “És com el YouTube de la ràdio. Et permet ser molt flexible, 
permet escoltar-lo quan vulguis. És el moment què el periodis-
me pensi en com s’ha de ficar en aquests canals. Crec que és 
molt important, que és primordial”, assegura.

A l’altra banda de la balança hi ha l’opinió de la Sara Pla, alumne 
de la Universitat de Lleida. “No crec que aquests canals puguin 
arribar a tenir el mateix potencial que té la televisió. No m’he 
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plantejat mai fer res en aquests canals. Considero que You-
Tube, TikTok o els que sigui són més mitjans d’entreteniment”, 
afirma.

De totes maneres, majoritàriament, els estudiants veuen po-
tencial en aquests nous canals, on “tothom pot fer periodisme, 
qualsevol es pot obrir un canal de YouTube o fer un podcast, 
però ho haurà de fer de manera independent” diu Martí Oliver, 
alumne a la Universitat de Vic.

Tornar a l’essència
Clar que, molts ens preguntem, realment aquests canals són 
els més adequats per transmetre informació periodística? 
Alumnes com l’Àlex Fuentes, de la Rovira i Virgili, no ho veuen 
clar: “Actualment és més complicat perquè hi ha més possibili-
tat d’intrusisme. Els periodistes s’han d’esforçar molt més per a 
fer arribar la informació, ja que qualsevol pot donar una notícia 
en deu segons a Twitter”.

Però el segle XXI aquell que no és “multiplataforma està mort, 
però darrere de tot això, hi ha d’haver una base”, comenta 
Joan Maria Clavaguera. “Nosaltres formem periodistes perquè 
tinguin la capacitat tecnològica idònia, per ser bons comunica-

dors, però també des d’una teoria que implica saber a qui han 
de contactar, saber fer bones entrevistes, tenir la capacitat de 
discernir què és notícia i que no és notícia, etc.”, afegeix. Sem-
pre s’ha de tornar a l’essència del periodisme, és el radar i a 
partir d’aquí està sempre en “un aprenentatge continu, que és 
el que caracteritza i caracteritzarà la vida professional en gene-
ral” remarca l’Anna Montero, alumne a la UOC.

El periodisme muta, però continua sent una opció professio-
nal atractiva pels joves. Però el futur professional de cada un 
dels estudiants que avui comencen el grau de periodisme és 
més incert que abans. Josep Rovirosa, professor associat a la 
Pompeu Fabra ho sintetitza molt bé: “L’alumne que entra ara a 
periodisme té un món per inventar-se. Mentre nosaltres teníem 
la il·lusió d’inventar-nos la democràcia, ara tenen la il·lusió 
d’inventar-se com explicar aquestes històries”. I és que sempre 
és millor veure el got mig ple. (Infografies: cnmj.fr, periodista-
sandalucia.es - fotografia: Paula Montañà Tor/Medium)
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Intercanvi d’idees o niu d’insults? El 
problema no resolt dels comentaris 
en els mitjans
Per Miguel Echarri / El País-ICON

 
L’últim a fer el pas ha estat The Philadelphia Inquirer . El passat 
1 de febrer el diari de Pennsilvània feia pública la decisió de 
tancar l’apartat de comentaris de la seva edició digital excepte 
en dues seccions: esports i Inquirer Live. Ho han fet perquè, 
segons argumentaven en una carta oberta als lectors, “els co-

mentaris havien estat segrestats per un petit reducte de trolls 
molt actius que abarrotaven la secció de racisme, misogínia i 
homofòbia”.

És a dir, que es tractava de protegir el diari de la facció més 
activa (i energúmena) de la seva pròpia audiència. Segons la re-
dactora Cathy Rubin, una de les responsables de la decisió, “n’hi 
havia prou amb uns pocs centenars de participants molt prolífics 
perquè totes les notícies s’omplissin de comentaris agressius, 
potencialment injuriosos i de molt dubtós gust”. Era tal l’allau 
d’odi que es colava per aquesta escletxa oberta a la participació 
dels lectors que, al menys segons Rubin, “filtrar i moderar els 
comentaris s’havia tornat una tasca esgotadora i, sobretot, inútil, 
perquè per cada intervenció rellevant i constructiva hi havia al 
menys quatre o cinc provocacions, mentides i exabruptes”.

La paraula clau en aquesta frase potser és “mentides”. En els 
mitjans de comunicació nord-americans preocupa molt com 
combatre intoxicacions interessades i fake news. Amb els co-
mentaris oberts i la dificultat per moderar-los de manera efecti-
va en temps real, segons Rubin, “el que estàvem fent era obrir-li 
als que difonen rumors i versions alternatives no contrastades 
de la realitat un accés preferent al cor dels nostres continguts”.
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La polèmica té cert recorregut. Ja en 2015, el periodista expert 
en tecnologia Justin Ellis dedicava un article a la decisió de pà-
gines com Reuters, USA Today, The Week, The Verge i Popular 
Science de tancar o restringir els comentaris a les seves notí-
cies. En aquells dies, la principal raó era que jutges de països 
com Alemanya, Gran Bretanya o els Estats Units estaven co-
mençant a considerar els mitjans de comunicació responsables 
dels delictes (injúries, extorsions, amenaces) que poguessin 
cometre en els seus espais interactius de participació.

Davant la dificultat pràctica que suposava moderar els en 
aquells dies molt actius fòrums i les possibles repercussions 
legals, diaris i revistes en línia de tot el món van començar a 
tirar el cadenat. Jay Rosen, un dels gurus de l’anomenat pe-
riodisme participatiu o ciutadà, ha lamentat la decisió amb un 
parell de frases eloqüents i molt citades: “Hem tirat la tovallola 
tornant a la lògica del periodisme corporatiu tancat amb pany i 
clau. Vam voler córrer a la trobada del lector, però el lector ha 
resultat ser com és, no com ho imaginàvem, així que hem optat 
per foragitar-lo o deixar-lo entrar només per la porta de servei”.

Jeff Jarvis, un altre guru de la comunicació convençut que el 
periodisme del futur “serà participatiu o no serà”, lamentava ja 

fa anys que “els comentaris, gairebé l’única manera d’integrar 
de manera activa als lectors que se’ns havia ocorregut fins ara, 
han estat restringits a tot el que s’ha fet evident que crea pro-
blemes que ens feia mandra resoldre”. Una altra que ha estu-
diat aquest fenomen és Clothilde Gujard, editora de la pàgi-
na d’informacions corporatives Global Editors Network. Per a 
ella, “la clau és que els mitjans han descobert que hi ha canals 
molt més eficaços per interactuar amb els lectors: les xarxes 
socials”. D’alguna manera, Facebook, Twitter o Instagram han 
permès als mitjans “externalitzar” el seu diàleg imperfecte amb 
els seus lectors.

Espanya va arribar més tard que els Estats Units a la febre de 
les notícies comentades, però aquestes van experimentar un 
fort auge fins fa molt pocs anys. Només cal veure les gairebé 
sempre abarrotades seccions de comentaris de diaris esportius 
com As i Marca. No obstant això, des de fa ja un temps, la ten-
dència va a la baixa a la premsa generalista. El País ha optat, 
segons explica el seu director de comunicació, Pedro Zuazua, 
per una solució intermèdia: “Restringir els comentaris a subs-
criptors”. Zuazua recorda que l’agressivitat incontinent d’alguns 
lectors “ha portat, al llarg dels anys, a algunes crisi”. Malgrat 
tots els pesars, “s’ha intentat mantenir els comentaris oberts 
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controlant els riscos i, sobretot, millorant els sistemes de control 
de qualitat per a fomentar una conversa intel·ligent”.

Segons Xurxo Martinez, cap de continguts digitals d’El Periódi-
co de Catalunya, “en els darrers anys, hem sofert en ocasions 
la virulència d’alguns comentaristes, però la tensió no ha estat 
tanta com perquè ens plantegéssim el tancament complet”. Si 
intenten “tenir controlats els continguts més polèmics”, encara 
que, en la pràctica, aquests espais s’estan autoregulant de ma-
nera força eficaç: “Tot i que ha pujat el trànsit, ha baixat el nivell 
de participació i, amb ell, ha caigut també de manera significa-
tiva el nivell de crispació”.

És a dir, si escau, els trolls ja no troben terreny abonat en la 
secció de comentaris i estan emigrant a aires més càlids. Vi-
cente Ruiz Gomez, del diari El Mundo, ens explica que l’única 
mesura que han adoptat ha estat “limitar només a subscriptors 
els comentaris a les notícies premium”. A la resta de notícies, 
“l’única precaució és el tancament preventiu quan considerem 
que poden provocar insults i comentaris inapropiats, o quan es 
parla de morts”. Ara fa dos anys, The Atlantic, prestigiosa revista 
nord-americana, va fer el pas de baixar la persiana dels comen-
taris. Això si, va oferir als seus lectors l’oportunitat d’acomiadar-

se comentant què els semblava la mesura. L’última de les 
opinions reproduïdes, signada per un lector de Wisconsin, és 
tot un manifest hater en miniatura: “La veritable raó d’aquest 
tancament és que sou uns covards i us aterreix que la gent 
no combregui amb la vostra religió. Que us fotin”. (Fotografia: 
elfutbolymasalla.com)
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Esteve Vaills: “La Clau sintetitza el 
pensament nord-català original”
Per Quim Miró / Comunicació21

Esteve Vaills (Arràs, França, 1971) és l’editor de La Clau, un 
digital que explica l’actualitat de Catalunya, especialment del 
nord del país, associat a l’AMIC. Apassionat de la comunicació, 
va treballar gairebé 20 anys com a locutor del programa matinal 
de Radio France 3 des del Rosselló. Enguany farà 15 anys que 
va posar en marxa La Clau, un web d’informació de Perpinyà 
que ha servit per apropar l’actualitat de la Catalunya del nord 
i, al mateix temps, oferir allò més rellevant de la Catalunya del 
sud per al públic francès. A Comunicació 21, Esteve Vaills de-
fensa el seu projecte com a mitjà alternatiu fet des de Perpinyà.

Com a molts nord-catalans, formes part de la generació 
que va descobrir la comunicació a través de Ràdio Arrels.
Així és. Vaig caure a l’olla de Ràdio Arrels, perquè va ser impul-
sada per una colla de bojos, entre els quals els meus pares, que 
van col·laborar-hi econòmicament des del primer moment. Des 
de ben petit vaig tenir l’oportunitat de descobrir-la i va ser l’eina 
amb la qual vaig aprendre a parlar en català. L’aprenentatge 
que vaig tenir a Ràdio Arrels em va permetre treballar, més en-
davant, a la delegació de Radio France al Rosselló.

Gairebé 20 anys davant dels micròfons de Radio France 3.
Durant tot aquest temps vaig fer de locutor conduint l’espai ma-
tinal de Radio France en desconnexió al Rosselló. Tot i que els 
continguts del programa són en francès, a les hores en punt 
sempre deia l’hora en català. Fer-ho així, en català, a l’emissora 
líder a França i a l’hora punta de la franja amb més oients, va 
ser la meva aportació com a català. Durant aquests anys també 
vaig elaborar molts reportatges.

Aquest va ser l’embrió per acabar posant en marxa, anys 
més tard, La Clau?
És possible. Els reportatges que vaig fer en català per a Radio 
France 3 anaven més enllà dels tòpics culturals i d’identitat de 
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la Catalunya del nord. Vaig posar molt èmfasi en àmbits com 
l’economia o la tecnologia en català. Uns anys més tard vaig tenir 
la necessitat d’explicar la realitat del sud i el nord de Catalunya 
en format bilingüe: català i francès. Hi ha moltes informacions de 
la Catalunya del sud que no s’expliquen en francès i que també 
hi ha la necessitat d’apropar-les a aquest segment de població.

“París i Barcelona no tenen el monopoli del pensament. La 
Clau proposa amb impertinència d’analitzar també la fressa 
del món des de la Catalunya del nord”

Quina és la prioritat de La Clau?
La Clau és un mitjà digital, obert al món i concebut amb l’ambició 
d’oferir claus per entendre millor les evolucions accelerades del 
nostre temps. La Clau sintetitza el pensament nord-català origi-
nal. I s’adreça a lectors sensibles a les modalitats modernes de 
la qüestió regional i els reptes europeus.

Perpinyà se situa al mig del camí, entre Barcelona i París. 
Com reflecteix aquesta mirada La Clau?
Els mitjans de comunicació es nodreixen d’anàlisis locals elabo-
rades a les capitals polítiques i culturals. Però París i Barcelona 
no tenen el monopoli del pensament. La Clau proposa amb im-

pertinència d’analitzar també la fressa del món des de la Cata-
lunya del nord. Ben lluny de formar un hàndicap, el mosaic de 
les diversitats, autèntica riquesa d’Europa, suposa que els actors 
dels territoris portin aquesta pedra a l’edifici comú. La Clau vol 
contribuir en aquesta realitat i fa de pont entre Barcelona i París.

Així La Clau va més enllà de la informació de proximitat?
A França hi ha molt interès per allò que passa a Barcelona i a 
la Catalunya del sud. Però no hi ha cap mitjà que en parli. Per 
això crec que aquesta mirada és la que La Clau té i simbolitza 
des de fa tants anys des de Perpinyà. Explicar en català allò que 
passa a França i explicar en francès allò que passa a Catalunya 
del sud. Així és com es connecten les dues realitats en una sola.

En l’ecosistema comunicatiu de Catalunya Nord, com es 
pot finançar un mitjà com La Clau?
La Clau, com Ràdio Arrels, és un projecte completament insen-
sat. La força pròpia voldria que no existís. Tot és advers, lluita 
i esforç. Així i tot, la supervivència de La Clau és una forma de 
patiment. Aquest territori és massa petit per crear un mitjà po-
tent i sostenible. Així i tot és necessari que des de la Catalunya 
del sud no sempre ens mirin amb el prisma de la catalanitat. 
(Fotografia: Comunicació21)


	Portada

