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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els mitjans locals: els més oblidats dels grans anunciants 
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La premsa de proximitat (local i comarcal) aguanta amb fermesa: 2.860.000 lectors

COMUNICACIÓ DIGITAL
Facebook presenta noves formes de connectar amb clients

PUBLICITAT I MÀRQUETING
i2P: La inversió publicitària del primer trimestre perd un 9,6 %

NOVES EINES
Facebook espera “normalitzar” la idea de filtracions de dades esgarrapades

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Decàleg per a una bona entrevista

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Inaugurat El Hub del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya
TRIBUNA: RSF alerta que la llibertat de premsa està sota amenaça a l’estat espanyol
PETIT REPORTATGE: Ser escèptic sobre les fonts és una feina de periodista, però no sempre passa quan aquestes fonts són la policia
ANÀLISI: Monetització: quan els navegadors ofereixen una alternativa als editors de l’època sense cuina
DOSSIER: Els principals mitjans de comunicació han de recuperar el defensor del lector per restablir la credibilitat i la confiança?
OPINIÓ: Els catalans s’interessen molt per la informació de proximitat i poc per la política
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Els mitjans locals: els més oblidats 
dels grans anunciants 
Per Alfredo Duclaud Castro, CEO en Mitjans Massius / Story 
Baker

Durant molts anys la composició de l’ingrés publicitari dels mi-
tjans tradicionals podríem dir que estava dividit en tres grans 
grups. Primer, anunciants el pressupost dels quals es maneja 
des de la capital de l’Estat o on estigui ubicada la seva seu cor-
porativa però amb presència en mitjans de tot el país, a través 
d’alguna agència de mitjans o de forma directa.

El segon ingrés és el provinent del client local, des d’alguna dis-
tribuïdora regional, botigues i restaurants locals o simplement 
l’anunci classificat que es publicava venent o sol·licitant algun 
bé o servei. I el tercer conducte d’ingrés és aquell que generen 
els governs: local, regional i estatal. Així es conformava i se se-
gueix conformant l’esquema tradicional d’ingressos publicitaris. 

Concentrem-nos en el primer. Deixant en clar que les tres fonts 
d’ingressos han estat dràsticament retallades en els dos úl-
tims anys per als mitjans tradicionals. Per diverses i particulars 
raons.  

Parlem llavors dels anunciants amb presència dels seus pro-
ductes o serveis en tot el territori nacional i que tenen un pres-
supost anual per a publicitat, que contracten aquestes cam-
panyes a través dels seus propis departaments de compra de 
mitjans o bé d’alguna central de mitjans.     

Si un anunciant planeja la compra de mitjans, fa servir a les 
seves campanyes publicitàries mitjans tradicionals d’abast ge-
neral (pensem per exemple en ràdio, televisió i premsa escrita) 
i segmentats només en els mitjans de la capital, estarà cobrint 
poc menys del 20% del total de la població de la seva regió.     

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Aquesta fotografia sol repetir-se molt. Quan el mitjà no té im-
plantació regional o local, la possibilitat d’inversió per a les se-
ves places sol ser nul·la o gairebé nul·la. 

És evident que la composició del mix de mitjans canviï i segueixi 
canviant per la inclusió cada vegada més gran, de digital com a 
mitjà. I tot i que pogués estar segmentada aquesta inversió, és 
molt difícil que la proporció sigui diferent de que hem esmentat. 
És a dir, la distribució sempre serà a l’inrevés, 20-30% per a la 
regió i un 70-80% per a tot l’estat.

Qui perd? La resposta sembla lògica, els mitjans locals. Aquells 
que funcionen per informar, entretenir, formar opinió a les seves 
comunitats. Aquells que amb molta passió i compromís invertei-
xen per ser millors, investiguen i compleixen una tasca social 
que els mitjans d’abast estatal i mal anomenats mitjans gene-
ralistes, el fan perfecte però majorment per la seva comunitat. 
Quedi clar, des del punt de vista de la publicitat, els mitjans 
estatals no existeixen, almenys a la nostre regió.  

Just aquí entra un nou ingredient que allunya encara més al 
mitjà local de l’anunciant, la venda programàtica majorment és 
contractada per Google. Però no només allunya l’anunciant del 

mitjà local, sinó que el perd de vista totalment, qui escull llocs 
d’acord a perfils d’audiències és la network. El mitjà local passa 
a ser un més per a l’anunciant i per l’intermediari. Ningú el ven. 
Ningú el promou. I, a més, l’anunciant no sap en quins llocs 
sortiran els seus comunicats, no sap de visibilitat de l’anunci, 
només pagarà quan la network contractada arribi al volum es-
tipulat. 

Es perd el contacte amb el mitjà local. I el punt més important 
per al que arriba a ser contractat, el que li arriba d’inversió pa-
gada per la network és molt inferior al que paga l’anunciant a 
aquesta network. Es paga més a l’intermediari que a el propi 
generador del contingut. D’una manera desigual.

El perillós d’aquest cercle viciós és que desincentiva al mitjà 
local a seguir produint contingut. El més gran ingrés, històrica-
ment parlant, de qualsevol mitjà és el que prové de la publicitat. 

És per aquesta variable que mitjans transcendentals de casa 
estat, basen i perfeccionen que el seu model d’ingrés sigui 
equilibrat entre l’anunciant i l’usuari de les seves plataformes, 
cobrant contingut. El problema és que no tots són grans capça-
leres, i entren un munt de factors com l’economia de cada lloc. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El cobrar contingut per exemple en un mur de pagament cada 
vegada més en voga, no és la realitat per a molts mitjans im-
presos locals que compten amb els seus llocs digitals. Es ne-
cessita inversió, tecnologia, recurs humà, en fi: Inversió. Però 
si no hi ha publicitat, per més que sigui el mitjà més influent de 
la seva zona, els recursos no arriben. Per això l’ecosistema pu-
blicitari ha canviat per als mitjans, però sobretot per als mitjans 
locals. L’anunciant nacional cada vegada es fixa menys en ells. 
Mai com ara el mitjà local és menys rellevant. I sobretot per a 
aquells anunciants el principal mitjà per invertir és per platafor-
mes digitals.

El mitjà local off i on necessita a l’anunciant, de fet s’han neces-
sitat un i altre històricament parlant. Però des de fa un temps 
ja no es veuen les cares sobretot si vas deixar de comprar les 
seves plataformes off i només contractes les seves versions en 
línia amb networks.

El mitjà local és molt important per al nostre ecosistema. Gene-
ra informació, opinió, orientació i una tasca social única. Trans-
cendental també per a una democràcia. És necessari exigir al 
mitjà local que compleixi amb el seu paper d’informar. Però 
fer-ho i no caure en notícies falses requereix professionals del 

periodisme. Això costa. I costa molt, no només en diners, amb 
la qual cosa tornem al principi. Quins mèrits ha de fer el pe-
riodisme local per a merèixer publicitat si els té gairebé tots! 
(Infografia: Amic-media)
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La premsa de proximitat (local i 
comarcal) aguanta amb fermesa: 
2.860.000 lectors
Per Mediàtic/Âmbit d’Estratègia

La premsa de proximitat fa temps que aixeca el dit per recordar 
el seu pes en la societat i per dir-li al Govern que necessita un 
cop de mà. És una evidència que cal prendre mesures per evi-
tar una crisi de la democràcia local a conseqüència del declivi 
del nombre de lectors de l’anomenada “premsa de casa”. Hom 
sap que entre els valors de la premsa local i comarcal, dita tam-
bé de proximitat, destaca que aquestes mitjans piloten el timó 

polític, pel cap baix al 50% dels diaris barcelonins, sobreva-
lorats i excessivament compensats. Una hipotètica disminució 
del nombre de lectors de premsa de proximitat podria estar re-
lacionada amb la disminució de la participació en les eleccions 
locals i fins i tot autonòmiques, amb greus implicacions per a 
la participació de la ciutadania i ves a saber si també en els 
resultats finals.

Tot i això, la premsa de proximitat aguanta millor que la 
nacional o estatal
Serà bo recordar el missatge positiu i encoratjador que va fer 
Ramon Grau, president de l’AMIC, en l’assemblea de l’entitat el 
16 d’octubre de l’any passat: “No tinc certeses, però estic segur 
que treballant fort, apostant per la innovació i la creativitat, ens 
en sortirem. Hem de buscar maneres de monetitzar les nostres 
comunitats de lectors per no dependre tant de la publicitat que 
es va aprimant. No ens quedem amb la resignació, en situacions 
de dificultat com les que vivim, amb esperança es crea el futur”. 

I per a mostra un botó. Fem servir dades del 2020. La prem-
sa de proximitat a Catalunya, sumats els associats a l’AMIC 
i a l’ACPC (les dues associacions del sector) té un total de 
2.860.000 lectors, 2.100.000 de l’AMIC i 760.000 de l’ACPC.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) dis-
posa de 182 mitjans impresos associats, 92 dels quals estan 
controlats per l’OJD. L’AMIC té també 292 periòdics digitals 
associats, amb  12.938.559 d’usuaris únics i  86.433.756 de 
pàgines vistes, pràcticament en la seva totalitat sota el control 
d’OD Interactiva.

En un comunicat, l’ACPC ens diu que els seus associats su-
men una audiència de 763.820 lectors diaris quan a premsa 
impresa, però no cita dades d’usuaris ni pàgines vistes, però 
fa constar que l’audiència digital dels seus mitjans associats ha 
tingut  un creixement del 10,5% respecte a l’any 2019.

Malgrat la crisi i la situació general de la premsa, afortunada-
ment la premsa de proximitat, local i comarcal, aguanta amb 
fermesa tot contenint la davallada general. 

Les dues entitats catalanes deuen tenir present les paraules 
d’Ignasi Genovès, director general de Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat, en darrera Nit de les Revistes i la Premsa 
Local: “Des del Govern de la Generalitat som conscients dels 
nombrosos desafiaments que esteu encarant les publicacions 
en llengua catalana, estarem al vostre costat per superar-los 

tots junts, perquè els ciutadans us necessitem ara més que mai 
als carrers, als quioscos i a casa”. (Infografia: Montpeità)

L’AMIC celebra que s’ampliïn els ajuts 
directes a les activitats que havien 
quedat excloses
  
AMIC celebra la modificació del Reial Decret Llei i, que el 
Ministeri d’Hisenda hagi remès ja a les Comunitats Autòno-
mes les propostes de convenis per a la tramitació per aques-
tes de les ajudes directes a autònoms i empreses. Així ma-
teix, l’associació, tal com havia demanat per escrit al govern 
de l’Estat, a la vicepresidenta tercera i ministra d’Assumptes 
Econòmics i Transformació Digital, a la ministra de Treball i 
Economia Social, a la ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, 
i a les patronals PIMEC, CECOT, CEOE i Foment, es mostra 
satisfeta que s’obri la porta a la concessió dels ajuts a altres 
activitats afectades que havien quedat excloses, com les revis-
tes, inicialment, d’aquestes mesures. En aquest sentit, cal fer 
valdre que finalment s’hagi atès a aquesta petició empresarial, 
tot i que l’AMIC troba a faltar més dotació del Govern espanyol 
a les CA perquè puguin cobrir tots els sectors sense dificultats.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’associació confia que les CA tinguin en compte tots aquells 
Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) que han 
quedat fora de l’abast dels ajuts, i que cobreixin a tots els mo-
dels de mitjans d’informació de proximitat i temàtics, i reclama 
de nou “la màxima urgència en la tramitació dels ajuts perquè el 
teixit productiu necessita els recursos immediatament”. (Font: 
Redacció AMIC)

Com es van informar la Generació Z i 
els millennials durant la pandèmia?

Wunderman Thompson, la Universitat de Melbourne i Pollfish 
en col·laboració amb la Organització Mundial de la Salut (OMS) 
llancen un estudi global sobre la interacció de crisi digital entre 
la Generació Z i els Millennials. L’estudi internacional va en-
questar 23.500 ciutadans en 24, entre el 24 d’octubre del 2020 
i el 7 de gener de 2021, per investigar com la Generació Z i 
els Millennials van rebre informació durant la pandèmia; a qui 
confien com fonts, quines són les seves preocupacions com a 
resultat de la pandèmia i el seu coneixement sobre notícies fal-
ses. També analitza les seves xarxes socials, què tan probable 
és que comparteixin informació no verificada i com construei-
xen les seves pròpies narratives de crisi.

A continuació, detallem 3 de les 6 idees clau sobre la base de 
les conclusions inicials:
1) Els principals mitjans de comunicació segueixen sent els mi-
llors, encara que la generació Z i els millennials depenen de 
múltiples fonts per a la seva informació sobre la Covid19. Els 
amics i la família ocupaven un lloc més baix pel que fa a fonts 
d’informació. Les principals fonts d’informació inclouen 43.6% 
dels mitjans informatius nacionals, 36.2% de plataformes de re-
cerca, 35.2% de mitjans informatius internacionals i el 34.2% de 
contingut en xarxes socials dels mitjans tradicionals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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2) El contingut científic és compartit. El que la Generació Z i els 
Millennials comparteixen a les xarxes socials és: 43.9% contin-
gut científic, 36.7% informació rellevant per a ells mateixos i el 
28.5% informació que és preocupant.

3) La consciència de les notícies falses és alta, però també ho 
és l’apatia. El 59.1% dels enquestats eren molt conscients que 
la informació sobre la Covid-19 en xarxes socials i plataformes 
de missatgeria podria ser falsa. El 35% dels enquestats ignoren 
que el contingut que descobreixen és fals. (Font i infografia: 
Totalmedios)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta un resum gràfic de l’estudi 
global sobre la interacció de crisi digital entre la Generació Z i 
els Millennials. CLICAR AQUÍ  

El Comitè d’informatius d’IB3 convoca una 
vaga per protestar contra l’externalització

Els treballadors dels Serveis informatius d’IB3 han convocat 
una vaga per protestar “contra els abusos de la contracta Dal-
ton Audiovisual i aconseguir l’anhelada internalització dels ser-

veis”. Apunten que l’arribada d’aquesta empresa és “perjudicial 
per al servei públic d’informatius que presten”. La vaga tindrà 
lloc el proper 30 d’abril.

En la mateixa nota, asseguren que el que més indignació ha 
causat entre el personal de la televisió autonòmica balear és 
“la prohibició per part de la concessionària als treballadors de 
la contracta de comunicar-se directament amb els seus caps 
d’IB3. En aquest sentit, denuncien que el seu treball informatiu 
es veu entorpit enormement per aquesta situació. A més, afe-
geixen que Dalton Audiovisual no els permet identificar-se da-
vant tercers com a professionals d’IB3, així com vestir o utilitzar 
qualsevol distintiu que al·ludeixi a la cadena.

El Comitè d’informatius d’IB3 també ha manifestat que 
“l’empresa està aplicant de manera fraudulenta l’increment sa-
larial a què està obligada” i “no està cobrint totes les baixes”.  
Segons el comunicat, les últimes decisions de l’empresa “han 
deteriorat el clima laboral”. (Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les revistes segueixen en caiguda 
lliure

Les revistes setmanals no escapen de la crisi del paper. L’últim 
EGM torna a reflectir un panorama desolador amb 3.793.000 
lectors, 388.000 menys que en l’onada anterior. Les xifres em-
pitjoren si tenim en compte les mateixes dades que les setma-
nals marcaven en la mateixa onada de l’any passat amb gaire-
bé un milió de lectors menys.

Un cop més, cap d’elles supera els dos milions de fidels, sent 
la revista Pronto la més llegida d’Espanya país amb 1.825.000 
lectors. A més, és la revista del cor que millor esquiva la crisi 
perdent únicament una mica més del 7% dels seus seguidors. 
Hola no viu un bon trimestre. Des de desembre la revista ha 

deixat de sumar 264.000 lectors i comença l’any amb 1.284.000 
fidels. Ja per sota de la barrera del milió trobem a Diez Minutos 
que, perdent més del 16% dels seus fidels des de desembre, 
arrenca l’any amb 696.000 lectors. Supera Semana que, per 
primera vegada, no arriba al milió de lectors setmanals amb 
429.000. 

Menys apressada és la caiguda de El Jueves. La revista que 
surt els dimecres només perd poc més del 3% dels seus fidels i 
suma en aquesta primera onada d’abril 342.000ectores. (Font: 
Prprensa – fotografia: Jaleosdelcorazon)

Vocento aspira a tancar l’any amb 
100.000 subscriptors digitals

El grup de comunicació va celebrar dimarts la seva junta gene-
ral d’accionistes enmig del distanciament amb la seva plantilla 
per les condicions de les retallades plantejats per la direcció, 
i davant les quals un centenar de treballadors de la filial de 
serveis generals amenaça d’anar a la vaga. No obstant això, 
els ajustos de remuneració afecten totes les àrees de la com-
panyia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ABC va acabar 2020 amb 10.000 subscriptors digitals i enfi-
la 2021 amb canvis en la redacció. Les subscripcions digitals 
ocupen un lloc destacat dins d’aquesta estratègia. El conjunt 
de diaris inclosos dins el perímetre de pagament va arribar als 
75.000 subscriptors al desembre de 2020 entre ON +, Kiosko i 
Más i ABC Premium. D’aquesta xifra, més del 40% són anuals 
i 10.000 corresponen al model freemium del seu diari genera-
lista, que va llançar el seu esquema a la fi de l’octubre passat.

Trencant novament amb els terminis inicials dels responsa-
bles de Vocento, que contemplaven assolir la cota dels 70.000 
en 2023, preveuen finalitzar 2021 aconseguint una base de 
100.000 lectors de pagament, 35.000 d’ells a ABC. Un objec-
tiu a què, segons Enríquez, cal sumar el que “els diners que 
procedeix de les subscripcions digitals, mantingui el marge que 
anirem perdent dels diaris fixos”. (Font: Dircomfidencial)

Diari de Terrassa presenta el nou 
disseny de la capçalera en un acte 
oficial

La nova editora de Diari de Terrassa llençarà avui, Diada de 
Sant Jordi, un redisseny del diari i la nova web. Amb motiu 
d’aquest rellançament, el diari va celebrar dimarts passat un 
acte oficial de presentació del nou disseny i del nou model edi-
torial a les autoritats terrassenques i catalanes, i als principals 
representants de la societat civil, cultural i econòmica de la ciu-
tat. L’acte, que es va celebrar a l’exterior de les Esglèsies de 
Sant Pere, a la Seu d’Ègara de Terrassa, també va servir per 
donar inici a la nova etapa de la capçalera local amb un nou 
grup editorial. A més, es va presentar l’edició ‘Número Zero’ del 
nou disseny i es va entregar als assistents.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’acte va comptar amb la participació del periodista i escriptor, 
Vicenç Villatoro, i els parlaments de les autoritats locals i del 
representant de l’editora. També va comptar amb la presència 
del president de l’AMIC, Ramon Grau, i el secretari general, Jo-
sep Ritort. (Font: Redacció AMIC – fotografia: Terrassa Digital)

El setmanari Capgròs renova la seva imatge
  
La revista Capgròs estrena el 23 d’abril, coincidint amb la diada 
de Sant Jordi, nova imatge. Un redisseny de les seves pàgines 
que actualitza i modernitza el setmanari sense que aquest perdi 
l’essència mantinguda al llarg dels seus 37 anys d’història.

Capgròs aposta per grans reportatges en profunditat i per un 
format més visual i entenedor, que reforça el seu rol com a pu-
blicació informativa de referència a Mataró i el Maresme. A més, 
incorpora noves seccions com Gastronomia, Healthy i Negoci.

El setmanari desplegarà també tota la informació sobre la fes-
tivitat de Sant Jordi a Mataró i a la comarca, amb les novetats 
literàries, l’agenda d’actes i tots els detalls d’aquest dia tan espe-
cial. (Font: AMIC)

Brogit, l’editora de Montpeità, engega 
un nou projecte audiovisual
  
Brogit Difonem Cultura, editora del setmanari associat a l’AMIC, 
Montpeità, engega una nova línia de comunicació, sota la direc-
ció d’en Josep Sanfeliu.  És l’apartat audiovisual que permetrà 
l’enregistrament i l’emissió en directe de les diferents activi-
tats locals de Sant Fruitós de Bages, tan institucionals com els 
plens de l’ajuntament, com altres actes i vivències del poble i 
la seva gent.

“Després de diverses converses i d’anar fent encaixar totes les 
peces sobrevingudes, es va arribar a un acord entre totes les 
parts participants, i després de diverses proves, el passat dia 
15 es va fer realitat aquest projecte, amb la retransmissió del 
primer ple ordinari des de la sala de plens de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós.

Al final de la retransmissió es van recollir les impressions dels 
representants dels grups polítics, en les que tots van reconèi-
xer i recolzar la nostra iniciativa”, explica Josep Sanfeliu. (Font: 
AMIC)
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200 històries arriben a la final del 
concurs literari AMIC-Ficcions

Més de 2.970 alumnes de Catalunya, Illes Balears, País Valen-
cià, Andorra, Aragó i Catalunya Nord han participat en el certa-
men literari en català

La tretzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presen-
tat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 1.270 històries pu-
blicades que es van pujar durant el termini del concurs, el jurat, 
format per persones vinculades al món literari i de l’educació, 
ha seleccionat 200 grups finalistes: 128 de Catalunya i Catalun-
ya Nord (216 joves), 41 del País Valencià (57 nois i noies), 27 
de les Illes Balears (35 alumnes),  4 grups d’Aragó (7 alumnes).

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear his-
tòries, va tancar la tretzena edició el passat 29 de març amb 
una participació de 2.973 alumnes registrats de 223 centres 
educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, prove-
nen de Catalunya (2.134), País Valencià (527), les Illes Balears 
(232), Aragó (75), Andorra (3), i Catalunya Nord (2).

Aquesta activitat de foment de l’escriptura i la lectura en català 
entre els joves a través de la xarxa torna a comptar amb el su-
port de la Fundació Carulla, Editorial Barcino i les direccions de 
Política Lingüística dels governs de Catalunya, País Valencià i 
de les Illes Balears. En aquesta 13a edició cal remarcar que per 
primer cop han participat estudiants de La Llitera (Aragó) i s’ha 
consolidat la participació d’estudiants del Matarranya (Aragó).

Els lliuraments de premis està previst que es realitzin durant la 
segona quinzena de maig, però encara falta determinar el for-
mat d’aquests actes, presencial o en línia. Tot i que ens agrada-
ria que es realitzessin de forma presencial, serà a partir de com 
evolucioni la crisi sanitària del coronavirus que l’organització 
AMIC-Ficcions definirà definitivament quan i com es desenvolu-
paran els respectius actes de lliuraments de premis.
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Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, 
Smartphone i auriculars sense fils. També es premiaran als profes-
sors/es més motivadors/es de cada territori amb una estada de 2 dies 
per a 2 persones amb sopars i/o esmorzars inclosos. (Font: AMIC) 

Sàpiens guanya el 8è Premi Martí Gasull

La revista Sàpiens ha guanyat la vuitena edició del Premi Martí 
Gasull i Roig, atorgat per Plataforma per la Llengua en reconei-
xement a l’exemplaritat a la tasca de defensa i promoció de la 
llengua catalana. Sàpiens ha estat premiada per votació popu-
lar amb la participació de 4.707 persones. Les altres finalistes 
eren la companyia de telecomunicacions Parlem i el centre de 
producció i exhibició teatral Companyia Teatre Micalet. La dota-
ció del guardó és de 3.000 euros.

Enguany l’escriptor Josep Vallverdú ha estat distingit amb el 
Premi Especial del Jurat en reconeixement de la seva “apor-
tació exemplar al conjunt de la llengua catalana”. Vallverdú no 
va poder asistir presencialment a la gala, durant la qual es va 
projectar un vídeo del lliurament celebrat uns dies abans a Ba-
laguer, on viu l’escriptor.

L’eix temàtic de la gala va ser la campanya Més audiovisual en 
català que va impulsar al gener la Plataforma per la Llengua 
juntament amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Au-
diovisual de Catalunya. (Font: MAE)

Tremp treu a licitació la difusió 
d’informació municipal via ràdio

L’Ajuntament de Tremp ha posat en marxa un procés de licitació 
per adjudicar el servei d’informació municipal a través d’una fre-
qüència de ràdio de gestió indirecta al municipi. El contracte inclou 
el programa Tremp al dia, les retransmissions dels plens munici-
pals, la difusió de campanyes i l’agenda d’activitats, entre d’altres.

Actualment el servei s’ofereix a través de Ràdio Tremp, recupe-
rada el 2017 després de més de 30 anys sense funcionar, amb 
gestió de Montcau Produccions (Digital Hits FM).El pressupost 
base de licitació és de 55.000 euros (sense IVA) per un contrac-
te de dos anys (prorrogable dos més). El termini per presentar 
ofertes finalitza el 30 d’abril. (Font: Comunicació21)
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Facebook presenta noves formes de 
connectar amb clients
Per Interactiva Digital

L’any 2020 va accelerar la transformació digital de molts negocis 
i des de Facebook asseguren que el futur de la comunicació i les 
vendes serà digital. Ara, la companyia anuncia noves oportuni-
tats i funcions per ajudar les empreses a connectar-se de forma 
online amb els seus clients i, així, créixer cada vegada més.

1. Crear comunitat i gestionar la teva pàgina de Facebook.- 
Per primera vegada, les empreses poden participar amb el seu 
perfil empresarial, cosa que facilita tasques com comentar, pu-

blicar i donar “m’agrada” com a empresa. Amb una nova secció 
de notícies dedicada a la part empresarial, separada de la per-
sonal, l’empresa pot interactuar més fàcilment amb les seves 
comunitats, a més de trobar contingut rellevant d’altres negocis.

Per ajudar a les empreses a estalviar temps, el panell per a pro-
fessionals reuneix totes les eines en un sol lloc, amb més infor-
mació sobre la pàgina. Els propietaris de les empreses també 
poden gestionar la seva pàgina d’empresa amb permisos més 
clars, basats en tasques per als administradors. Això ens ajuda 
a mantenir el control de qui té accés a la nostra pàgina. 

2. Facilitar la gestió del teu negoci a totes les nostres apli-
cacions.- A finals d’aquest mes, llançaran les funcions més 
sol·licitades per a Facebook Business Suite, que inclouran for-
mes de publicar i programar històries al mòbil i en l’escriptori, 
guardar publicacions com esborranys i editar publicacions pro-
gramades. Aquestes noves funcions ajudaran les empreses a 
estalviar temps, a programar i crear més fàcilment continguts 
atractius per connectar amb els seus clients.

Això es basa en l’anunci de Facebook Business Suite que es va 
llançar l’any passat per ajudar les empreses a estalviar temps i 
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estar a el dia mitjançant la gestió centralitzada de les seves pà-
gines de Facebook o compte d’empresa d’Instagram, tot això a 
través de les seves aplicacions. Facebook Business Suite per-
met a les empreses realitzar una sèrie de tasques, com publicar 
a Facebook i Instagram al mateix temps, conèixer el rendiment 
en les dues plataformes i gestionar els missatges, comentaris, 
notificacions i alertes des d’un únic lloc. Segons un estudi re-
cent, 2 de cada 3 usuaris de Facebook Business Suite diuen 
que la interfície els ajuda a connectar amb més clients i el 63% 
dels usuaris diuen que aquest producte els ajuda a fer créixer 
el seu negoci. 

3. Més formes de trobar als teus clients potencials.- Per 
ajudar a les empreses a trobar més clients potencials de qua-
litat, s’estan introduint nous objectius d’optimització per a les 
campanyes publicitàries i altres funcions en generació de leads 
en Lead Ads, anuncis amb trucada i click al Messenger. 

El nou objectiu de conversió de leads per als seus anuncis per-
met als anunciants introduir millores de cara als clients poten-
cials, amb major probabilitat de conversió front al volum pur. 
Això permet que tingui connexió amb els millors clients poten-
cials més ràpidament. A més d’aquesta nova optimització, els 

anunciants també poden integrar les seves dades de CRM amb 
Facebook. A través de proves, aquesta integració, combinada 
amb el nou objectiu d’optimització dels leads de conversió, pot 
impulsar un augment de més del 20% en la conversió de leads 
a vendes.

Els anuncis amb trucada permeten als anunciants connectar-se 
amb els clients en temps real, gràcies a la inclusió d’un botó de 
“Trucar ara” en els seus anuncis. El nou objectiu d’optimització 
de trucades pot servir d’ajuda per a millorar el rendiment de la 
publicitat de trucades, a més d’aconseguir un preu més baix per 
cadascuna.

A més, les empreses poden convertir els formularis de Lead ads 
en plantilles de Messenger per fer un seguiment dels clients po-
tencials. Per augmentar la qualitat d’aquests leads, Newsome 
Interactive va afegir Messenger a la seva estratègia de gene-
ració de leads, i va observar un augment de més del 13% en el 
volum dels mateixos.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un Comscore deslegitimat assenyala 
a La Vanguardia com el digital més 
llegit

Ni El Mundo, ni El País, ni ABC han mantingut el seu contracte 
amb comScore. No obstant això, l’únic mesurador oficial de la 
premsa digital segueix fent públics els seus registres de mane-
ra mensual. Un registre que radiografia les dades del mes de 
març deixen a La Vanguardia com el digital amb més visitants 
de país després de superar els 24,1 milions d’usuaris únics.

Especialment significativa ha estat la reculada d’ABC després 
que Vocento anunciés que no renovava el seu contracte amb 
el mesurador. Després de dos mesos d’aquesta decisió, el 
principal diari de la companyia passa d’ocupar el tercer lloc al 
desè amb 11, 5 milions d’usuaris únics, gairebé nou milions de 
visitants únics menys que el mes passat. Això no obstant, es 
mantenen en el segon i tercer lloc, respectivament, El Mundo i 
El Español.  La capçalera estrella d’Unidad Editorial, que també 
ha trencat relacions amb el mesurador, es queda a 23,8 milions 
d’usuaris únics i avantatja el digital de Pedro J. en més de dos 
milions i mig de visitants únics.

El quart digital més llegit és El País que amb 20,3 milions 
d’usuaris únics signa un empat tècnic amb El Confidencia . Molt 
a prop se situa el diari 20 Minutos que arriba als 20,2 milions 
d’usuarios únics. A més, completen la llista El Periódico, amb 
14 milions; eldiario.es amb 12,2 i OKDiario amb 11,8 milions de 
visitants únics, superant a ABC. (Font: Prnoticies)

El consum d’Internet baixa a 126 
minuts per persona al dia

Al mes de març de 2021 el nombre de visitants únics a Internet 
és de 35 milions, fet que suposa 567.000 de visitants més que 
el mateix mes de l’any passat, un 2% més. Per edats, el grup 
de 25 a 44 anys són els que més temps dediquen a navegar 
per Internet, per sobre de les tres hores diàries de mitjana. En 
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general, el consum d’Internet baixa a 126 minuts per sona al 
dia. (Font: Barlovento – infografia: beetrack)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe del consum total d’internet 
de març d’enguany. CLI CAR AQUÍ  
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i2P: La inversió publicitària del primer 
trimestre perd un 9,6 %
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 

La premsa en paper manté una tendència molt negativa pel que 
fa als seus ingressos publicitaris en aquest primer trimestre del 
l’any, situació que ja s’arrossega des de fa anys però que s’ha 
agreujat per la pandèmia.

En els mesos de gener a març, els diaris en paper han perdut 
el 24% dels seus ingressos publicitaris respecte a fa un any , 
segons les dades  i2P d’Arce Media. Han passat de facturar 75 
milions en el primer trimestre del 2020 als 57 milions d’aquest 
any. És una pèrdua, per tant, de 22 milions d’euros.

Aquest percentatge de caiguda es manté respecte al registrat 
el 2020, any en què la premsa en paper es va deixar un 26% 
dels seus ingressos publicitaris, després de volaritzar 115 mi-
lions d’euros. Tan sols el 4% dels pressupostos publicitaris dels 
anunciants es dedica a la premsa en paper. 

De cap manera la publicitat digital està podent compensar la cai-
guda dels ingressos publicitaris en les versions en paper. D’acord 
amb aquestes dades d’Arce Media, la publicitat en els mitjans 
digitals tan sols ha pogut créixer un 1,3% el primer trimestre 
d’aquest any, fins als 149 milions d’euros. En aquest context, la 
majoria dels diaris fien la seva sostenibilitat a les subscripcions.
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La televisió també arrossega el ritme de descens que ja va re-
gistrar l’any passat. Si el 2020 es va enfrontar a un decreixe-
ment del 17%, en l’arrencada d’aquest any ha estat del 15%. 
Això vol dir perdre uns 65 milions d’euros. Aquí la reducció 
d’ingressos de Mediaset ha estat sensiblement major (-18%) 
que la de Atresmedia (-13%). Amb aquesta diferència, aques-
ta última companyia ha aconseguit percebre més per publicitat 
(156 milions d’euros) que el seu rival (153 milions).

A diferència de la premsa i la televisió, que mantenen estable la 
seva caiguda respecte a l’any 2020, un altre dels mitjans tradi-
cionals -la ràdio- sí que ha pogut esmorteir l’enfonsament dels 
seus ingressos publicitaris registrat durant l’any passat. Al 2020 
aquest suport va patir una caiguda publicitària del 23%. Ja en 
aquest primer trimestre del l’any actual el descens ha estat for-
ça menor, d’un 11%, fins quedar-se als 71 milions d’euros.

Segueix patint molt en aquest primer trimestre la publicitat exte-
rior (-49%), les revistes (-41%) i el cinema (-71%). En general, 
els mitjans convencionals es deixen un 16% dels seus ingres-
sos publicitaris fins al març, el que implica que s’esvaeixin de 
mercat 140 milions d’euros.

Fora de l’àmbit dels mitjans de comunicació, les xarxes socials 
i els cercadors mantenen els seus ingressos estables respec-
te al primer trimestre del 2020. Tot just creixen un 1% i entre 
els dos suports s’han facturat una mica més de 500 milions 
d’euros, sempre segons Arce Media. (Infografia: Arce Media-
Media Hotline)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
d’Arce Media sobre la inversió publicitària del primer trimestre. 
CLICAR AQUÍ  

Creativitat, internacionalització i 
digitalització, claus per recuperar 
l’economia del sector publicitari
L’Associació Empresarial de Publicitat demana posar en valor 
la creativitat, la internacionalització i la digitalització per recu-
perar l’economia. És el reclam que va fer durant una sessió en 
quart Congrés de Pimes de Catalunya que organitza Fepime 
Catalunya, celebrat el passat divendres.
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Raúl Gilabert, membre de la junta de l’Associació, va reconèi-
xer que “així com l’any passat moltes empreses van destinar la 
partida de publicitat a recuperar múscul financer, ara es comen-
cen a posar en marxa plans de mitjans i campanyes que, tot i 
que no sabem quan es podran activar, ja demostren una certa 
recuperació”.

Gilabert va subratllar que “el big data és la capacitat de conèi-
xer els teus clients, d’estructurar tota la informació que tens per 
poder-la analitzar. I aquest és un gran repte per implementar 

una correcta digitalització”. A més, va afegir que la internacio-
nalització és “un repte que, lligat amb la digitalització i la creati-
vitat, pot permetre a les empreses recuperar la quota de mercat 
perduda i alhora obrir-se nous camins en altres països”.

“Les pimes han de fer autocrítica per veure si les persones que 
estan al càrrec de l’empresa estan preparades per fer front a 
allò que volen ser d’aquí a cinc anys. I en molts casos, cal un 
canvi generacional”, va afegir.

El president de l’Associació Empresarial de Publicitat, José Án-
gel Abancéns, va reconèixer la difícil situació que viu el sector 
arran de la pandèmia: “La baixada de la inversió en publicitat 
durant el 2020 ha estat del 22% en el mercat general, tot i que 
hi ha sectors com l’energia, la neteja o l’esport que han pujat”, 
va dir. 

Així, Abancéns va assegurar que el sector “està molt atomitzat” 
a Catalunya, ja que un 96% de la facturació en publicitat es con-
centra a Barcelona, seguit de Girona (2%), Tarragona (0,8%) i 
Lleida (0,5%). (Font: (MAE – il·lustració: uab)
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Les campanyes programàtiques van 
superar a les de publicitat directa al 
març

Es tracta de dades de l’Observatori de la publicitat digital d’IAB 
de març de 2021 amb 37.126 campanyes actives. Per sectors, 

lidera Distribució amb 12,8% de la despesa, 1.170 marques i 
12.933 campanyes seguit d’Automoció amb 9,4% de la despe-
sa, 542 marques i 2.121 campanyes, mentre en tercer lloc, va 
quedar Oci i Entreteniment amb el 8,1%, 328 marques i 1.020 
campanyes.
 
Per Formats va liderar la pantalla amb el 74,8% del total; del 
vídeo, amb un 24,8% i la publicitat nativa amb un 0,4%. Pel que 
fa a l’emplaçament de distribució o Pto en un 75,4% inversió pel 
Primer scroll, un 16,7% en el segon i un 7,9% en el tercer,  se-
guit d’automoció amb 81,5% en primer scroll; 8,9% en el segon i 
9,6% en tercer lloc, Oci i entreteniment va apostar en un 83,1% 
pel primer scroll; en el segon scroll 9,6% i 7,3% en el tercer

Per campanyes i dispositius el més utilitzat va ser les campan-
yes programàtiques que van superar a la publicitat directa amb 
un 57,6%, enfront d’ un 42,4%. Tots els dispositius només es 
van usar un 30% ; 45% en el ordinador i 25% en mòbils. (Font: 
Programa Publicidad)
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El CAC alerta sobre determinada 
publicitat dels “influencers”

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha alertat sobre la so-
breexposició dels menors d’edat a la publicitat que fan els in-
fluencers d’aliments alts en greix, sucre o sal, així com de begu-
des ensucrades, a les plataformes de vídeo i les xarxes socials. 
Segons un informe del CAC, promocionar aquests aliments i 
begudes a internet pot ser perjudicial, ja que se’n fomenta el 
consum immoderat i s’associa a actituds de sedentarisme da-
vant les pantalles.

L’ens regulador assenyala que això es veu agreujat pel fet el 
58% dels vídeos de la mostra analitzada contenen publicitat 
encoberta, ja que els influencers inclouen els missatges pro-
mocionals dins el seu relat sense cap indicació sobre el seu 
caràcter comercial.
El treball conclou que el 32% de les peces fa un discurs en-
torn dels aliments alts en greix, sal o sucre susceptible de 
promoure’n un consum excessiu, compulsiu o immoderat per 
part dels menors d’edat. En el 48% dels vídeos de la mostra el 
discurs associa activitats sedentàries amb el consum d’aliments 

no saludables. En concret, jugar a videojocs i visionar contin-
guts audiovisuals o retransmissions esportives. (Font: CAC)

El Senat insta l’Executiu espanyol a 
regular la publicitat en l’àmbit sanitari

La Comissió de Sanitat i Consum del Senat ha instat el Govern 
espanyol a l’adopció de mesures de control per regular la pu-
blicitat de centres, establiments i serveis sanitaris, per tal de 
garantir la seguretat de pacients i usuaris davant la publicitat 
enganyosa.

En una moció aprovada per unanimitat el passat dimarts, es 
demana a l’Executiu que, a partir de la legislació existent i de 
manera coordinada amb les comunitats autònomes, analitzi les 
possibles millores en la regulació legal i reglamentària de la 
publicitat per tal d’elaborar una “normativa bàsica estatal” en 
la matèria.

La moció va ser presentada pel PP i va ser aprovada per tots 
els grups després de sengles esmenes proposades per PSOE i 
Vox. (Font: Comunicació21)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Correus treballarà amb El ruso de 
Rocky, Mono Madrid i TBWA Spain

Correus comptarà amb l’ajuda de les agències independents El 
Ruso de Rocky, Mono Madrid i de la filial espanyola de TBWA 
en matèria de publicitat durant els propers dos exercicis, se-
gons s’ha anunciat al portal de Contractacions de l’Estat. Les 
tres agències donaran suport a la signatura en matèria crea-
tiva i estratègica després d’anunciar-se fa dos mesos que la 
companyia pública es decantava pel mètode de l’acord marc 
per elegir els seus nous partners en aquest camp, guiant-se 
per criteris tècnics. D’aquesta manera Correus deixa de ban-
da el procés convencional basat en concurs obert a propostes 
econòmiques i tècniques. 

A partir d’ara Correus posarà en marxa un concurs intern per 
cada acció publicitària a què només podran presentar-se les tres 
agències triades dins de l’Acord Marc. Per adjudicar aquests 
contractes, la companyia valorarà tant aspectes tècnics com 
econòmics dels projectes presentats. (Font: El Publicista)
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Facebook espera “normalitzar” la idea 
de filtracions de dades esgarrapades
Per Katie Collins  / Cnet.com

 
A principis de mes, va sortir a la llum que les dades personals 
de 533 milions de perfils de Facebook s’havien “ratllat” i publi-
cat en un lloc web per a pirates informàtics. Aquesta filtració de 
dades ha provocat una investigació del delegat de vigilància de 
la privadesa de la UE, però potser no sigui l’últim esdeveniment 
d’aquest tipus. De fet, és un problema de privadesa que, segons 
els informes, Facebook espera que tornarà a sorgir en el futur.

En un correu electrònic enviat per error a Pieterjan Van Leem-
putten, periodista de la publicació belga Data News, dilluns, un 

membre sense nom de l’equip de comunicacions de Facebook 
comenta la disminució de la cobertura de la història de raspat 
de dades, abans d’explicar a llarg termini l’estratègia de la com-
panyia per tractar el problema.

“No obstant això, a llarg termini, esperem més incidents de 
raspall i creiem que és important tant per emmarcar-ho com 
un problema ampli de la indústria com per normalitzar el fet 
que aquesta activitat es produeixi regularment”, va dir el correu 
electrònic.

Facebook no va respondre a cap sol·licitud de comentari.- 
Aquest correu electrònic revela diverses coses. En primer lloc, 
tot i que Facebook diu que s’ha solucionat la vulnerabilitat que 
va permetre gratar les dades en l’incident revelat aquest mes, 
espera que es produeixin altres exposicions similars en el futur. 
En segon lloc, té previst canviar la forma en què el públic veu els 
incidents de gratar, enquadrant-lo com una cosa que afecta a 
totes les empreses tecnològiques i que està a l’alçada del curs.

Per fer-ho, té previst publicar una nota al blog les properes 
setmanes que parlarà de manera més àmplia sobre la feina 
antirascament que està fent la companyia. “Esperem que això 
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normalitzi el fet que aquesta activitat estigui en curs i eviti les 
crítiques perquè no siguem transparents sobre incidents con-
crets”, va dir el correu electrònic.

Tot i que Facebook té clarament en ment un pla per pacifi-
car el públic en general, és poc probable que els reguladors 
que respectin les normes de privadesa es vegin motivats per 
l’argument de la companyia segons el qual el problema és a 
tota la indústria. La setmana passada, la Comissió de Protec-
ció de Dades d’Irlanda, l’agència responsable de garantir que 
Facebook compleixi les normes europees de privadesa, va 
anunciar una investigació sobre la filtració massiva de dades 
reportada a principis d’aquest mes 

El DPC irlandès no va respondre a una sol·licitud de comentaris 
sobre si el correu electrònic filtrat formaria part de la seva inves-
tigació sobre “esgarrapar dades” o era d’interès per a la seva 
supervisió permanent de les activitats de Facebook.

Com a “controlador” de dades, Facebook té una sèrie 
d’obligacions segons l’estricte conjunt de normes de privade-
sa d’Europa, el Reglament general de protecció de dades, per 
garantir que informa a les autoritats de protecció de dades i als 

usuaris afectats de manera oportuna si les seves dades han 
estat explotades. Independentment de si el raspat és un proble-
ma de tota la indústria o no, les obligacions descrites pel GDPR 
encara s’apliquen a Facebook. Com a empresa gran i rica, les 
sancions per no complir-la també podrien afectar-la més for-
tament que la majoria: es podria multar fins al 4 per cent de la 
seva facturació mundial anual. (Infografia: movilzona)

Europa crea la primera regulació 
sobre Intel·ligència Artificial i robots: 
es prohibeix el reconeixement facial 
en zones públiques, amb algunes 
excepcions

La Comissió Europea ha presentat la seva legislació sobre 
Intel·ligència Artificial. Es tracta del primer marc legal sobre 
aquesta tecnologia, que a més arriba acompanyada d’una altra 
normativa sobre maquinària i robots. Una nova normativa sobre 
IA que vol “garantir la seguretat” i “enfortir la inversió en IA a 
la Unió Europea”, creant diversos nivells de risc i prohibint el 
reconeixement facial en determinades situacions.
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Margrethe Vestager, comissària europea de Competència, ex-
plica que aquesta nova legislació sobre IA actuarà “quan els 
drets fonamentals estiguin en joc”, apuntant que es regulen de-
terminats usos de la IA però prometent deixar marge per a la 
innovació. L’enfocament del nou marc sobre Intel·ligència Arti-
ficial, s’estableix per a l’ús de determinades tecnologies com el 
reconeixement facial. 

La proposta de la Comissió Europea per regular la intel·ligència 
artificial informa que les normes han de ser implementades per 
tots els estats membres per igual, quedant exclosos de la nor-
mativa els usos de la IA a nivell militar. Al màxim nivell es troba 
el “risc inacceptable”. Es tracta d’aquells sistemes d’IA conside-
rats una “amenaça per a la seguretat, els mitjans de vida i els 
drets de les persones”. Entre els exemples que la Comissió ex-
posa està un sistema d’IA que manipuli el comportament humà i 
inciti a la violència, per exemple una joguina amb assistència de 
veu que fomenti el comportament perillós dels menors. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La propera versió de Chrome permet 
seleccionar text d’un web i compartir 
un enllaç directe al subratllat

Google Chrome, el navegador més popular i utilitzat de el món, 
va afegir una nova funcionalitat perquè compartir contingut si-
gui més còmode. Des de la propera versió els usuaris poden 
seleccionar una part de el text d’una web i compartir l’enllaç 
amb això . D’aquesta manera, qui obri l’enllaç se li dirigirà direc-
tament a la part on hi ha el text seleccionat.

La nova característica ha començat a desplegar-se en les 
versions en proves de Chrome 90 . Si bé prèviament això era 
possible mitjançant una extensió oficial, ara ve per defecte en 
Chrome a partir de la versió 90 de navegador.

Com compartir el text seleccionat d’una we a Chrome és extre-
madament senzill. Un cop la funcionalitat està activada només 
cal seleccionar una part del text de la web que ens interessa. 
Posteriorment prement el botó secundari sobre el text selec-
cionat escollim l’opció ‘Copy Link to Highlight’. A partir d’aquí 
només cal enganxar el link on ens interessi i a l’obrir-lo anirà 
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directament al text seleccionat del web. Es tracta d’una carac-
terística que pot estalviar molt de temps a l’hora de visualitzar 
només la dada que ens interessi d’una web. Per a tots aquells 
que vulguin provar la nova característica de compartir text se-
leccionat, cal descarregar l’última versió beta de Chrome 90. 
(Font: Xataca)
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Decàleg per a una bona entrevista
Per Francisco J. Rodríguez Baena / Report.cat

L’art de l’entrevista té les seves pròpies regles. No, no és no-
més posar en marxa la gravadora i fer que qui tens al davant 
ompli el silenci. Tot plegat és un pèl més complex. Pot semblar 
una obvietat, sí, però sovint tendim a oblidar-ho.

Pensem un moment en una situació habitual. El teu cap ne-
cessita aquella entrevista per obrir la secció de Política, o de 
Cultura, i has de fer cantar, al preu que sigui, aquell polític, artis-
ta, futbolista –que Déu ens agafi confessats en aquest cas!– o 
escriptor. És més, has de fer que digui allò que potser ha repetit 
un milió de vegades en entrevistes anteriors. O arrencar-li allò 

que t’han demanat els de dalt. Més enllà que sigui legítim cercar 
una resposta determinada sobre un tema d’interès públic, sovint 
els periodistes sentim que no li hem tret tot el suc a l’entrevistat, 
o que no hem viscut la trobada al cent per cent. Que el nostre 
producte final no llueix o que no es diferencia del d’altres.

Perquè, qui no ha notat a vegades que no acabava d’estar cen-
trat entrevistant algú? O bé s’ha adonat que en el moment de la 
transcripció, quan ja no hi ha marxa enrere, no ha estirat d’un fil 
que li tendia l’entrevistat en forma de declaració sucosa?

A continuació us oferim un decàleg per intentar superar aquests 
obstacles i fer una bona entrevista. Ha estat construït a partir 
dels consells de periodistes que s’han fet un fart de fer intervius. 
Agafeu la llibreta i –serveixi això com a punt zero del decàleg– 
tranquils, que amb constància i pràctica, tot acaba sortint.

1- La importància de connectar amb l’altre.- El periodista 
i Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabo, 
comparava les entrevistes amb l’amor. “Es necessiten dues 
persones per a fer-les, i només surten bé si aquestes dues per-
sones s’estimen”, va escriure en un article publicat a El País el 
juliol 1981 en el qual afegia que, en cas de no haver-hi aquesta 
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estima entre entrevistador i entrevistat, el resultat serà un enfi-
lall de preguntes i respostes. I el que és pitjor, un mal record. O 
una esbroncada.

Per la seva part, Aurora Antón, periodista i professora i respon-
sable del curs Tècniques i claus de l’entrevista del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya –que va celebrar cinc edicions entre 
2012 i 2017–, el més important és “interessar-se per l’entrevistat 
i buscar una faceta diferent de la persona”. “Sempre és pos-
sible connectar amb l’entrevistat”, sosté, malgrat la possible 
distància ideològica, social o personal. Els gestos, la manera 
de parlar, els ritmes de les respostes, els silencis… Conèixer 
aquestes idiosincràsies de l’entrevistat ens ajudarà a entendre’l 
i guanyar-nos, per tant, la seva confiança. “Cal observar i sentir, 
escoltar amb tots els sentits”, proposa Antón.

2- Ves preparat… i disposat a engegar-ho tot arribat el 
cas.- Anar molt preparat és a vegades una espasa de doble 
fil. Preparar-se un qüestionari, portar documentació que supor-
ti les nostres preguntes i que faci entrar en contradiccions a 
l’entrevistat, o bé dotar-nos de material tècnic com ara tauletes 
és recomanable, però també pot ser la nostra perdició. Paul 
Connolly, un dels periodistes darrere de la sèrie de Netflix Insi-

de the World’s Toughest Prisons, en la qual entrevisten presos 
als penals més perillosos del món, reivindica en una entrevista 
a Journalism.co.uk la necessitat d’estar oberts a sortir-nos del 
nostre preuat guió. “Si estem massa pendents del qüestionari, 
perdem fils més interessants que es van obrint”, alerta. Quan 
l’entrevistat diu alguna cosa que no esperem hem d’estar pre-
parats per estirar d’aquest fil que no teníem previst. “Obrir les 
orelles”, resumeix Connolly, que afegeix que la bona entrevista 
es caracteritza per provocar una reacció “sorprenent i nova” en 
l’entrevistat.

“El guió està fet per saltar-se’l”, coincideix Antón, que considera 
que les preguntes ens porten a respostes “que generen unes 
altres preguntes, sovint més interessants que les que tenim al 
qüestionari”. Gabo ja es planyia fa dècades sobre això. “Molts 
entrevistadors no escolten les respostes per pensar en la pre-
gunta següent”, lamentava.

3- No tens Déu al davant; és una persona com tu.- Hi ha 
entrevistadors, deia Gabo, que pensen que faran l’interviu de la 
seva vida. Alguns, davant d’aquesta sensació, s’espanten. “El 
que no saben –i és molt útil que ho sàpiguen– és que tots els 
entrevistats amb sentit de la responsabilitat estan més espan-
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tats que ells”, assegurava l’escriptor colombià. “Tots som sim-
ples humans”, recorda en aquest sentit Antón, que recomana 
“desmitificar” qui tens al davant.

Molt en la línia del que deia Gabo, Connolly recorda que, sovint, 
“és més fàcil ser un entrevistador que un entrevistat”. “I això la 
gent sovint ho oblida”, reconeix.

Així i tot, la por escènica, sigui pel personatge o per l’indret on 
es fa l’entrevista, pot jugar-nos una mala passada. Jaume Vilal-
ta, professor i periodista, assenyala al seu llibre El reportero en 
acción que és en aquests moments quan cal “aguantar el tipus” 
davant de segons quina persona a qui hem de fer una pregunta 
compromesa. “No pots arronsar-te a la meitat de la formulació 
de la pregunta perquè t’intimidi la cara del personatge”, subrat-
lla. Sigui qui sigui.

4- La gravadora no ho capta tot.- Aquest punt serveix, no tant 
per a ràdio i televisió, com per a la premsa escrita. Anton recor-
da aquí les lliçons del professor Lluís Bonada, que recomanava 
muntar l’entrevista –una bona entrevista– a partir de les notes 
que hàgim pres durant la trobada. I és que “el cassette”, tal 
com pronunciava Gabo el 1996 davant l’Assemblea de la So-

cietat Interamericana de Premsa, no pot ser un “substitut de la 
memòria”. “La gravadora sent, però no escolta, i repeteix com 
un lloro”, afegia. Una opinió similar a la d’una altra llegenda del 
periodisme, el nord-americà Gay Talese, que pensava que la 
gravadora “empobria” la professió.

En aquesta línia, Antón creu que “transcriure tal qual” signifi-
ca “no haver estat present” a l’entrevista. “L’entrevista és una 
obra d’art, no pot convertir-se en una entrevista zàping”, sosté 
aquesta periodista. Al cap i a la fi, es tracta, defensa Antón, 
de mantenir una conversa “fluida” amb el personatge per, més 
tard, reproduir l’essència d’aquesta a partir de les notes que 
has pres.

Sigui com sigui, gairebé ningú descarta al cent per cent l’ús 
del magnetòfon, ja que serveix de salvavides i d’element pro-
batori en cas de conflicte o discrepàncies. Això sol passar en 
les entrevistes polítiques, mesurades al mil·límetre i a on cada 
paraula es mira amb lupa.

5- Si t’equivoques, no t’enfonsis.- Per molt que preparem una 
entrevista, el marge d’error sempre hi és present. Una equivo-
cació en el càrrec, en el nom, o bé en la situació judicial del 
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personatge pot engegar-ho tot en orris. O donar pas a no enso-
pegar-ne ni una. Perdre’s. Quedar fora de joc. “No hi ha res que 
et deixi més fora de combat que un entrevistat et digui a l’inici 
que una cosa que has dit no és correcta”, avisa Connolly.

No obstant això, el periodista irlandès recomana no entrar en 
pànic. Demanar disculpes immediatament i centrar-se en els 
aspectes positius de l’entrevista. “Fins i tot els professionals ex-
perimentats ho fan”, recorda. Antón opina el mateix: “Ens equi-
voquem, som humans; reconeixem l’error, demanem disculpes 
sense fuetejar-nos i seguim endavant”. “Amb humor, si pot ser”, 
remarca.

6- Millor amb humor i amabilitat que amb agressivitat.- I és 
que l’humor és un alleujament universal de les tensions. “És el 
nostre aliat”, considera Antón. Això, però, té molt a veure amb 
la manera de fer de cadascú. Hi ha periodistes més incisius, 
més tallants, i d’altres que no ho són tant. Un aspecte que no 
vol dir, tanmateix, que siguin els uns pitjors que els altres o que 
no estiguin fent la seva feina de manera correcta. La periodista 
i professora s’adscriu a aquella dita que diu que es cacen més 
mosques amb mel que amb vinagre. “Cadascú té la seva ma-
nera de treballar, però crec que no cal barallar-se”, defensa, i 

reconeix que “no per ser més incisius o incòmodes traurem més 
informació”. “A vegades és al contrari”, assevera.
 

Per la seva part, Connolly recomana canviar de tema en els 
moments més tensos i deixar l’objecte de l’ofensa per a un al-
tre dia. Però com diu la dita, tants caps tants barrets. Hi ha 
qui sosté, per contra, que si sortim contents i somrients amb 
l’entrevistat és que no hem fet una bona entrevista.

7- No ho oblidis mai: ets l’intermediari d’un missatge.- Els 
periodistes som intermediaris d’un missatge d’interès públic. 
Antón advoca per tenir sempre presents els espectadors, lec-
tors o oients, als quals hem de “proporcionar les respostes que 
necessiten escoltar”. Això, sovint, té a veure amb la comple-
xitat del missatge. A aquest respecte, Vilalta, en el seu llibre, 
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defensa que si el personatge exposa conceptes complicats, 
nosaltres com a periodistes “podem reinterpretar” allò que ha 
dit de manera “més clara” i demanar-li que ens validi el resum. 
Per a Connolly, “l’entrevistador brillant” es col·loca al darrere i, 
malgrat controlar la situació, deixa que parli l’entrevistat fins al 
punt de no saber que està revelant informació que no pensava 
que diria.

8- Que no fugin d’estudi: tu portes el control de la situació.- 
Els entrevistats poden optar per fer servir tàctiques d’evasió per 
no respondre les preguntes més incòmodes. El cas més clar 
–però no l’únic– és el del polític que respon allò de “el que ha 
de saber realment és”. Hi ha polítics de tot el ventall ideològic 
que excel·leixen en aquest aspecte, les entrevistes dels quals 
no solen aportar gaire al debat públic. Per tant, en cap cas hem 
de deixar que marxin per les branques. Repreguntar o rescatar 
la pregunta inicial que no hagi estat resposta és determinant per 
completar una bona entrevista.

Això no impedirà, tanmateix, que l’entrevistat pugui passar a ser 
hostil davant la nostra insistència. Per a aquests casos, Conno-
lly recomana ser professional i no caure en les provocacions. 
No prendre-s’ho a la valenta.

9- L’hora dels adeus.- “El més difícil d’una entrevista no és 
saber per on començar-la, sinó per on acabar-la”. Paraules de 
Gabo, que va escriure a Radar el 1997. No és cap menudesa 
saber com podem donar per finalitzada una conversa. I és que 
posar fi a una entrevista és un art en si mateix.

Connolly, com a les millors pel·lícules, és partidari dels comiats 
ràpids, “curts i directes”. Antón, per la seva banda, considera 
que un periodista ha d’acabar una entrevista “amb moltes pre-
guntes”. Si és el cas, no patiu, perquè aquest serà el mateix 
efecte que l’escrit causarà en el lector, que després de llegir 
l’entrevista voldrà saber més d’aquell personatge.

10- Sigues autèntic. Tingues seguretat en tu mateix.- Al cap 
i a la fi, aquesta fórmula serveix per a tot. “L’entrevistador ha de 
controlar sempre la situació”, assenyala Connolly. Antón, per la 
seva banda, fa una crida a ser “autèntics” i “confiar” en la ma-
nera de fer de cadascú.

Com hem vist, no hi ha una única manera de fer entrevistes, 
d’enfrontar-se a la tasca de seure davant d’algú per fer-li pre-
guntes. Amb tot, és un gènere proper a la ficció i adjacent a la 
literatura. “Una nova forma d’art”, com proclamava Jim Morri-
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son, cantant de The Doors, que pensava que l’autoentrevista 
era “l’essència de la creativitat”. D’acord, però que mai no falti 
un periodista a l’altra banda de la taula per seguir fent preguntes. 
Que d’això es tracta. (Fotografia: vacapinta - infografia: mrh.edu)

Google i Newtral presenten “Vacuna’t 
contra els rumors”

“Vacuna’t contra els rumors” 
és un projecte de Google i 
Newtral per frenar la des-
informació sobre la pandè-
mia a Espanya. La idea és 
garantir al públic’ accés a 
informació actualitzada i ri-
gorosa sobre la vacunació contra la Covid-19, així com eines 
per detectar rumors i desenvolupar un esperit crític. Com si fos-
sin un virus, les  fake news  i notícies inexactes es propaguen 
ràpidament i frenar el seu “contagi” és una responsabilitat de 
tots per recuperar la confiança i la transparència. Així, per tal 
de dotar als usuaris d’eines per discernir la informació veraç de 
l’enganyosa, nedi “Vacuna’t contra els rumors”

A més, amb el procés de vacunació en marxa, és especialment 
crític dotar els usuaris d’eines per discernir la informació veraç 
de la que no ho és, així neix  “Vacuna’t contra els rumors”, un 
projecte desenvolupat per Google i Newtral per tal de promoure 
el pensament crític i divulgar les tècniques de  fact-checking  
per detectar la informació falsa sobre les vacunes i la Covid-19 
, a més de conscienciar, als diferents grups socials, de la impor-
tància d’estar ben informat.

El projecte, que tindrà gran part del seu pes en contingut au-
diovisual, es desenvoluparà a través de múltiples formats i pla-
taformes  per tal d’arribar a diferents grups socials, inclosos 
col·lectius vulnerables com són les persones grans o comuni-
tats immigrants. Així, les principals verificacions dels rumors 
sobre les vacunes seran publicades en tots els formats (vídeo, 
àudio, altaveus intel·ligents, etc) i tots els canals disponibles 
per als ciutadans: Twitter, Facebook, Tik Tok, Instagram o Te-
legram. A més, es duran a terme cada setmana  emissions en 
directe en Twitch i YouTube amb debats i entrevistes  a experts 
de l’àrea sanitària i científica. (Font: MAE – infografia: eldia.es)
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El grup editor d’El Mundo i Marca 
implementarà el gestor de continguts 
d’Hiberus en els seus mitjans

RCS MediaGroup, propietari d’Unidad Editorial, ha arribat a un 
acord amb Hiberus, la pota tecnològica d’Henneo, per integrar 
de forma progressiva el seu gestor de continguts Xalok en les 
seves capçaleres. Fonts internes indiquen que Corriere della 
Sera serà el primer en fer el canvi, mentre que Marca i El Mun-
do aniran després,  per aquest mateix ordre. Aquesta operació 
suposa un segon gran contracte per a la tecnologia de Hiberus 
en poc temps. Xalok ja està darrere de l’operativa dels mitjans 
del Grup Godó des de finals de l’any passat  i la seva incur-
sió a nivell europeu a RCS Mediagroup amplia la seva zona 
d’influència.

Per Unidad Editorial la contractació de Xalok es deu sobretot 
a  la necessitat d’actualització dels mitjans italians del grup, 
que venien treballant des de fa temps amb Methode. Aquesta 
és precisament la mateixa tecnologia a la qual Hiberus ja va 
substituir a Godó. Aquesta futura implementació en els mitjans 
d’Unidad Editorial  deixarà a Xalok com el gestor de continguts 
més utilitzat entre les principals capçaleres d’Espanya. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Dircomfidencial)

Facebook amplia la presència de 
notícies locals al Regne Unit

Facebook ha anunciat que dotarà de major presència als mitjans 
locals en el seu ecosistema Facebook News, que va començar 
a finals de 2019 a manera de prova als Estats Units, i que fa 
uns mesos va estendre al Regne Unit. Facebook News és un 
agregador de continguts de fonts informatives de confiança que 
es pot veure en una pestanya dins de l’aplicació mòbil. Mostra 
exclusivament interès professional, que d’aquesta manera es 
diferencia del News Feed, o de les cascades de publicacions 
de tot tipus que apareixen a la pàgina principal de Facebook. La 
seva re4muneració és, però força minsa. (Font: MAE)
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L’Associació Empresarial de Publicitat 
organitza la 4a edició de l’Open 
Creatiu

Des del Gremi de Publicitat s’ha 
posat en marxa la quarta edició 
del Festival de Creativitat Publici-
tària, Open Creatiu, dirigit a agèn-
cies i professionals de tot Cata-
lunya, on cada participant aporta 
el millor dels seus treballs al con-
curs. Una iniciativa pensada pels 
qui treballen a Catalunya i tenen 
idees originals sense importar la 

grandària de la campanya o el seu pressupost. 

L’Associació publicitària, fent costat a les empreses que confor-
men la indústria de la Publicitat, pretén donar visibilitat a totes 
aquelles campanyes que, moltes d’elles, per ser de proximi-
tat i realitzades per agències de diferents localitats no tenen 
l’oportunitat de mostrar-se al gran públic. La data límit per pre-
sentar les peces per a participar en aquesta 4a edició és el 26 
de maig. (Font: MAE – infografia: AP)

El TERMCAT actualitza el Glossari de 
sabors del món

El TERMCAT publica una actualització del Glossari de sabors 
del món, un recull terminològic de 100 termes relatius a produc-
tes alimentaris (verdures, fruites, begudes, pans) i elaboracions 
gastronòmiques (aperitius, plats a base de carn o de peix, sal-
ses, dolços i postres) d’arreu del món: productes i elaboracions 
de la cuina xinesa, japonesa, coreana, índia, armènia, turca, 
de tot l’Orient Mitjà, del Pròxim Orient, del Magrib, de l’Àfrica 
occidental o de l’Amèrica Central i del Sud.

Aquesta actualització incorpora bàsicament noms de verdures 
i de bolets de la cuina xinesa; per exemple, s’hi han incorpo-
rat termes com ara brot de bambú, arrel de lotus, flammulina 
i escap d’all. Com a novetat, aquests nous termes presenten 
l’equivalent en xinès i van acompanyats d’una il·lustració. Cada 
fitxa conté la denominació en català, equivalents en castellà, 
francès i anglès, principalment, àrea temàtica, definició i, sovint, 
notes complementàries. (Font: (MAE)
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Formació al Col·legi de Periodistes

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.

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- On 
line. Sense restricció horària. Del dijous 29 d’abril al divendres 
28 de maig (10 hores) - Una de les estratègies més importants 
en el model de negoci dels mitjans digitals és la diversificació de 
les vies d’ingressos. En aquest sentit, el camí que ofereix més 
possibilitats és el dels usuaris a través de subscripcions o altres 
fórmules amb què aporten diner al mitjà. En aquest curs, pre-
sentat per Ismael Nafría, es mostren estratègies seguides per 
mitjans de tot el món per augmentar els ingressos procedents 
dels usuaris. 

Com gestionar les crisis en xarxes socials.- On line. Sense 
restricció horària. Del dilluns 3 al 31 de maig (10 hores) - Les 
xarxes socials i les eines de comunicació digital són el vehicle 
més eficaç amb consumidors i clients. Però, a vegades aquest 
diàleg s’espatlla i apareixen els problemes. Aprèn, amb Pilar 
Yépez, a preveure les crisis en social media, a actuar correcta-
ment en cada etapa seguint un pla i a solucionar-les generant 
el menor impacte sobre la teva organització. 

Aplicacions de content curation.- On line. Sessió en directe. 
Dijous 6 de maig (de 10.00h a 13.00h) - La curació de contin-
guts o content curation consisteix en recomanar o enllaçar con-
tinguts que no hem fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. 
Això ens permet estalviar temps en el calendari de publicacions 
i el podem aprofitar per crear millors articles. Eva Sanagustín et 
mostrarà en aquest taller pràctic el funcionament de les eines 
de curació.

Tècniques d’escriptura creativa.- On line. Curs sense restric-
ció horària. Del dilluns 12 d’abril al divendres 7 de maig (8 ho-
res) - A través d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahu-
ja, els assistents aprendran a desbloquejar la seva creativitat; 
detectaran els punts de millora dels seus textos; i començaran 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

a dotar l’escriptura d’intencionalitat i d’emocions, amb l’objectiu 
de que els seus continguts siguin atractius i diferenciats. Encara 
t’hi pots apuntar!

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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Inaugurat El Hub del Màrqueting i la 
Comunicació de Catalunya
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Es tracta de la inauguració oficial del HUB del Màrqueting i la 
Comunicació de Catalunya, l’espai que ha nascut amb l’objectiu 
d’esdevenir el motor d’acceleració del sector. El HUB, per cert, 
compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalun-
ya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acte inaugural hi han participat Ignasi Genovès, director ge-
neral de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; 
Eva María Menor, presidenta delegada de l’Àrea de Desenvo-

lupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Bar-
celona; Laia Bonet, tercera tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Barcelona i Lluís Juncà, director general de Promoció Econò-
mica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya.

EL HUB serà  impulsor no només del sector de la comunica-
ció, sinó també l’aportació que suposarà per a l’economia de 
la ciutat i de país en general,   com a actor principal per iniciar 
sinergies dins de la indústria comunicativa, del màrqueting i de 
les relacions públiques.

Per Ignasi Genovès: “Barcelona i Catalunya no tenen el paper 
de líders en aquest moment, i crec que El Hub serà un element 
important que ens permetrà recuperar el liderat a Europa”. Per  
Eva María Menor es tracta de la necessitat de la col·laboració 
entre les entitats públiques i el sector privat i, arran del paper 
que tindrà El Hub, ha emfatitzat la necessitat de traspassar ba-
rreres:

“Abans les empreses de la comunicació no es miraven i pro-
jectes com aquest posen de manifest la necessitat de la 
col·laboració, que és molt important a l’hora de desenvolupar 
l’economia d’aquest sector”.
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Lluís Juncà també ha fet referència a la necessitat de la 
col·laboració, que “sovint s’ha tractat com una eina de segona, 
quan es tracta d’una eina fonamental”, tant a l’hora de fer nego-
cis com a l’hora de construir una societat, i també ha destacat la 
visió de futur que hi ha sobre El Hub: “Catalunya ha de pensar 
en gran i fer projectes ambiciosos”.

La tercera tinent d’alcalde, Laia Bonet, ha posat en rellevància 
que El Hub és un projecte “imprescindible”, arran de “la capa-
citat que té de generar oportunitats”, no només per aquelles 
iniciatives que s’integrin, sinó també que es tracta d’un projecte 
necessari “tant per a la ciutat de Barcelona, com per a Catalun-
ya i més enllà”.

El Hub neix de la mà del Col·legi del Màrqueting, la Comunica-
ció, la Publicitat i els Relacions Públiques de Catalunya i Aticco 
per convertir-se en l’ecosistema del sector per reunir en un ma-
teix espai marques, empreses de màrqueting digital, mitjans de 
comunicació, agències de publicitat i comunicació, agències de 
relacions públiques, agències de mitjans, startups, proveïdors 
de tecnologia, productores, estudis de disseny, col·lectius em-
presarials i de professionals independents, administració públi-
ca i qualsevol actor que tingui activitat en aquest sector. És un 

espai de coworking, d’activitat, de networking i de creació de 
negoci on conviuen el talent i la creativitat.

Rosa Romà, degana del Col·legi del Màrqueting i la Comunica-
ció de Catalunya ha posat en rellevància la necessitat d’aquest 
projecte, ja que la comunicació corporativa, la publicitat i les 
relacions públiques han estat crucials per a les empreses: “Ac-
tualment no hi ha cap empresa que no treballi amb una pers-
pectiva de construir una marca, i al Col·legi som especialistes 
en això”. Romà ha afegit que «”El Hub pot representar per a les 
indústries catalanes una facilitat perquè els projectes empresa-
rials tinguin un gran calat. El Hub vol dir riquesa de país”.

Per la seva banda Gabriel Espín ha remarcat el paper d’Aticco  
com a agent mobilitzador dins l’emprenedoria a Barcelona i 
a Catalunya. Quino Fernández, CEO d’AticcoLab creu que 
“aquest Hub representa una oportunitat més per llançar inicia-
tives de suport a l’emprenedoria i la innovació en el sector del 
màrqueting i la comunicació”.

El Hub s’ubica a l’edifici que Aticco té al carrer Pallars, al 22 @, 
barri de la creativitat i la innovació. Un espai de més de 6.000 
m² amb capacitat per a més de 600 persones. L’edifici ja està 
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actiu i està preparat per a l’activitat amb tota mena de facili-
tats: llocs de treball fixos i flexibles, despatxos privats, sales de 
reunions i formacions, sala d’actes en format amfiteatre per a 
presentacions i workshops, sales d’enregistraments, terrassa 
exterior de 300 m², zona d’entreteniment, espai menjador, zo-
nes de descans i gimnàs. (Fotografia: Col·legi del Màrqueting) 
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RSF alerta que la llibertat de premsa 
està sota amenaça a l’estat espanyol
Per Sara Brull i Ortega

En un any marcat per la pandèmia, Reporters Sense Fronteres 
(RSF) alerta que la llibertat de la premsa a l’estat espanyol, i 
per tant, la fiscalització del poder, s’han vist greument afectats.

La Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa és un índex 
de referència global sobre la qualitat democràtica a 180 països 
i territoris des de la perspectiva d’un dret fonamental: la llibertat 
d’expressió. Alfonso Armada, president de la secció espanyola 
de Reporters Sense Fronteres i la vicepresidenta Edith R. Ca-
chera, han presentat avui la classificació anual de la llista que 
es publica des del 2002.

Malgrat que Espanya es trobi en la mateixa posició que l’any 
passat (29/180), l’organització ha assenyalat la manca de 
transparència política pel que fa a la gestió de la crisi sanitària i 
el creixent odi cap a la figura del periodista, fets que amenacen 
la llibertat d’informació a l’Estat i arreu del món.

L’impacte de la pandèmia
En la roda de premsa, Armada i Cachera han remarcat l’impacte 
de la Covid sobre la llibertat d’informació en l’àmbit mundial. En 
general, els periodistes alerten de la falta de transparència po-
lítica en la gestió de la pandèmia.

Més concretament, RSF denuncia la repressió de periodistes 
tant per part de les forces de seguretat nacionals com pels ma-
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teixos manifestants en les protestes contra les mesures anti-
Covid arreu del món. Per exemple, aquesta pràctica s’ha vist 
a Zimbàbue i a Iran, on el govern ha controlat els continguts 
periodístics relacionats a la gestió de la pandèmia.

A Alemanya i a França destaquen la violència per part de ma-
nifestants negacionistes contra els mitjans. En relació amb 
això, Cachera ha assenyalat el fet que el 58% de les persones 
creuen que els periodistes menteixen deliberadament. Pel que 
fa als Estats Units, RSF atribueix un auge d’atacs i detencions a 
l’administració de l’expresident Trump, qui va declarar la guerra 
als mitjans des d’un principi.

A més, RSF alerta sobre aquells governs que han aprofitat la 
crisi sanitària per endurir el seu control sobre els mitjans, com 
és el cas de Síria.

La premsa a l’estat espanyol
Segons recull RSF, l’estat espanyol se situa en la posició nú-
mero 29 del rànquing. Cachera ha atribuït el fet que l’Estat es 
mantingui en la mateixa posició que l’any passat a certes millo-
res i empitjoraments.

D’una banda, les agressions contra periodistes han anat a la 
baixa respecte als tres últims anys, un fet lògic tenint en compte 
que una gran majoria es produïen en manifestacions indepen-
dentistes a Catalunya per part de les forces de seguretat.

D’altra banda, l’avenç ha estat impossibilitat per la preocupant 
manca de transparència per part de l’Estat durant la pandèmia. 
Concretament, Cachera denuncia les dificultats patides pels 
fotoperiodistes a l’hora de capturar la realitat als hospitals. A 
més, la falta de dades oficials sobre la mortalitat de la Covid 
també afecta la transparència, ja que els periodistes han hagut 
d’extraure les xifres pel seu propi compte.

Aquesta manca de transparència també s’ha fet evident en la 
frontera sud espanyola, sobretot a les Illes Canàries, on les for-
ces de l’estat, seguint ordres del Ministeri de l’Interior, han limi-
tat la cobertura de l’arribada d’immigrants. En relació amb això, 
RSF ha destacat una actitud “paternalista” per part del govern, 
que ha posat com excusa voler “evitar la difusió d’imatges mor-
boses” o la “protecció contra la xenofòbia”. “No és competència 
de l’Estat decidir quines informacions es poden difondre”, ha 
recordat Cachera.
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Cachera assenyala l’auge de l’extrema dreta, en concret els 
ultres de Vox per l’increment de l’odi irracional contra els pe-
riodistes i l’escepticisme obert cap a la premsa en general. De 
fet, la majoria d’agressions contra periodistes s’han produït en 
durant actes polítics d’aquest partit.

El rànquing
Per elaborar el rànquing de la llibertat de premsa, l’organització 
“aplica criteris estadístics” i “consulta a centenars d’experts i 
observadors mitjançant un qüestionari que recull diversos fac-
tors que influeixen en la premsa.”

L’índex classifica els 180 territoris estudiats segons el grau de llibertat 
de premsa. En el grau més alt, és a dir, allà on la situació periodística 
és “bona”, tan sols s’hi troben 12 països, només 3 dels quals es troben 
a fora d’Europa: Costa Rica, Jamaica i Nova Zelanda, en aquest ordre.

Al capdavant de la llista i sense gaires canvis respecte a la clas-
sificació de l’any passat, trobem els nord-europeus de Norue-
ga, Finlàndia, Suècia i Dinamarca. En aquest sentit, Armada ha 
assenyalat la correlació entre les democràcies que han donat 
millor resposta a la Covid i les que han respectat la transparèn-
cia informativa durant la pandèmia.

En la forquilla on la situació és considerada “molt greu”, RSF hi 
inclou 20 territoris. Aquells en les posicions més baixes son: la 
Xina, Turkmenistan Corea del Nord i Eritrea, respectivament. 
Segons han explicat des de l’organització, aquests son els te-
rritoris on els periodistes son vigilats, perseguits, detinguts, em-
presonats i assassinats sistemàticament per part del govern, i 
on l’estat imposa dures restriccions a la seva llibertat informa-
tiva.

En concret, Armada ha explicat com la Xina exerceix un control 
absolut sobre els mitjans de comunicació, sobretot en l’espai 
digital. A través de l’Administració Cibernètica del país (CAC), la 
Xina assegura una vigilància total tant als emissors d’informació 
com als seus receptors, unes mesures que ara també s’estenen 
fins a Hong Kong. (Infografia: RSF)
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Ser escèptic sobre les fonts és una 
feina de periodista, però no sempre 
passa quan aquestes fonts són la 
policia
Per Danielle K. Kilgo, John i Elizabeth Bates Cowles, Universi-
tat de Minnesota / The Conversation

La mort d’Adam Toledo, de 13 anys, podria haver arribat als 
titulars internacionals el 29 de març de 2021 –el dia que va ser 
assassinat per un oficial de policia, a Chicago– si la narrativa 
emergent hagués estat diferent.

En canvi, les primeres notícies sobre l’incident es basaven 
en una declaració policial que deia que Toledo va morir en un 
“enfrontament armat”. També es va donar a conèixer la imatge 
d’una arma recuperada al lloc dels fets. Durant una audiència 
de fiança per a l’home que havia estat amb Toledo quan va co-
mençar la persecució, els fiscals van dir que hi havia una arma 
a la mà de Toledo quan la policia el va matar a trets.

Les imatges de la càmera corporal publicades dues setmanes 
més tard ara posen en dubte la precisió d’aquesta narració. Un 
petit videoclip mostra una persecució que acaba amb Toledo 
girant el cos cap a l’oficial, amb els braços alçats. No hi ha cap 
arma a les seves mans quan es dispara contra ell.

L’advocacia de l’estat del comtat de Cook ha dit que el fiscal “no 
s’ha informat plenament” abans de parlar. Altres van més enllà, 
dient que el fiscal va mentir. Sigui com sigui, les imatges de la 
càmera corporal van canviar la narració.

Com a erudit que investiga la cobertura mediàtica de la policia i les 
protestes, crec que la mort de Toledo posa al descobert un punt 
cec en el periodisme: una tendència a anar amb la narració de 
“la policia va dir” sense qüestionar-se exteriorment si és correcte.
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Fonts poc fiables?.- Els periodistes són els responsables de 
crear ràpidament el primer esborrany de la història. Per fer-ho, 
la professió té rutines i normes que l’ajuden a produir notícies 
de manera sistemàtica. Els periodistes d’última hora sovint con-
fien en les explicacions i declaracions de fonts oficials. Això so-
vint inclou les narracions i declaracions presentades per fonts 
oficials: polítics, policies i portaveus oficials.

Es tracta de persones amb les quals els periodistes poden tre-
ballar regularment; sovint són més accessibles sota la pressió 
d’un termini, sobretot si els amics i familiars de la víctima són di-
fícils d’arribar-hi o estan menys disposats a parlar amb la prem-
sa. I fins i tot si els funcionaris s’equivoquen o diuen alguna 
cosa difamatòria, sovint un periodista pot informar del que diu 
amb impunitat legal.

Tot plegat dóna a la policia l’oportunitat de donar forma a la 
versió inicial de l’esdeveniment, i fa que la seva versió de la 
història arribi a la consciència pública abans que les víctimes, 
les famílies i els seus seguidors puguin fer-ho.

Però sovint ho fan d’una manera incompleta, enganyosa o pre-
sentada per motius estratègics. Les declaracions oficials po-

den, intencionadament o no, retenir o ometre informació. En el 
cas de Toledo, la declaració original donada als mitjans el dia 
del tiroteig esmentava que “un delinqüent armat”, un “home”, va 
fugir de la policia i es va produir un “enfrontament”. “L’oficial va 
disparar l’arma colpejant al pit contra el delinqüent”.

No s’esmenta que, tal com va sorgir més tard, sembla que l’arma 
va ser llançada al terra i Toledo alçava les mans. L’informe 
d’incidents va incloure Toledo com a “John Doe” i entre els 18 i 
els 25 anys, i per tant no va revelar que Toledo era un nen.

De la mateixa manera, el 26 de maig de 2020, un dia després 
de la mort de George Floyd a Minneapolis, la policia de la ciutat 
va publicar un comunicat als mitjans sota l’assumpte “L’home 
mor després d’un incident mèdic durant la interacció policial”. 
Va assenyalar que el “sospitós” s’havia “resistit físicament” i 
va morir després de “patir problemes mèdics”. No diu que un 
oficial hagués fixat Floyd a terra amb un genoll al coll durant 
més de nou minuts (oficial que ara ha estat declarat culpable 
d’assassinat).

Pocs mesos abans, a l’informe d’incidents policials que docu-
mentava la mort de Breonna Taylor el 2020 a Louisville, Ken-
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tucky, els agents no incloïen detalls crucials. Explicava que no 
hi havia ferides i suggeria que no hi havia entrada forçada al 
seu edifici. De fet, es va utilitzar un ariet i Taylor va ser afusellat 
diverses vegades.

I el juny del 2020, quan un home de 75 anys es va fracturar el 
crani durant una protesta a Buffalo contra la brutalitat policial, la 
resposta oficial inicial va ser que “va ensopegar i va caure”. El 
vídeo va circular ràpidament mostrant que la policia la portava 
cap al grup antiavalots.

En el cas Buffalo, la versió policial de la història es va contra-
restar de manera ràpida i senzilla. Va tenir lloc en presència 
de testimonis, inclosos periodistes, alguns dels quals van fer 
un vídeo. Quan, en el cas de Toledo, l’incident s’allunya dels 
telèfons mòbils dels transeünts, pot trigar-se més a establir amb 
exactitud el què va passar.

La història de la víctima
Normalment, la policia no allibera immediatament les imatges 
de la càmera corporal, si s’allibera. La majoria de les imatges 
es classifiquen durant setmanes per a la investigació interna 
abans de ser accessibles al públic. Fins aquell moment, és pos-
sible que el públic ja hagi estat alimentat amb una narració so-
bre el que va passar i els antecedents dels implicats.

Els periodistes han estat criticats per ser massa ràpids per confiar en 
la policia per explicar les històries de les víctimes. És per això que el 
públic tendeix a saber més sobre les històries criminals de les vícti-
mes i les seves famílies, sobretot poc després d’un incident, que no 
pas sobre les històries dels agents de policia que les van disparar.

Recentment he analitzat la cobertura mediàtica de les protestes 
després de la mort de Stephon Clark el 2018 , que tenia un te-
lèfon mòbil quan la policia li va disparar al jardí de la seva àvia. 
Les persones properes a Clark, com la seva família i amics, 
no eren les fonts clau que proporcionaven informació sobre el 
personatge de Clark en cobertura.

En lloc d’això, durant els sis mesos de cobertura informativa 
analitzats, les notícies més sovint es basaven en comptes i 
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registres policials que perfilaven Clark de maneres estereoti-
pades i estigmatitzadores. Els va ajudar el fiscal de districte, 
que va llançar missatges de text personals i cerques a Internet 
de Clark que detallaven les dificultats de relació i uns aparents 
pensaments suïcides.

“Fracàs del periodisme”.- Després de presentar informes po-
licials incomplets, enganyosos o francament equivocats com es 
fa massa sovint, els periodistes i editors ara parlen sobre el pro-
blema. Va ser notable que els periodistes es trobessin entre els 
més crítics amb la resposta mediàtica a l’assassinat de Toledo.

“És per això que els periodistes han de deixar d’informar  en els 
seus comunicats de l’aplicació de la llei com han fet”, ha piulat 
Nikole Hannah-Jones del The New York Times”.

Chris Geidner, el director executiu de The Appeal, un lloc de 
comunicació sobre dret i justícia penal, va anar més enllà: “... 
qualsevol narració que depengui de ‘la policia va dir’ és un 
fracàs del periodisme. En el millor dels casos, la policia hauria 
de ser tractada com una font per a una història –un narrador 
poc fiable en força casos– i, per tant, no suficient per establir 
la història”.

Això s’adapta a una revaluació mediàtica més àmplia de les 
polítiques i pràctiques que tradicionalment tergiversen i repre-
senten inexactament les persones de color. Inclou iniciatives 
per diversificar les redaccions que tenen una llarga història poc 
representativa de les persones de color.

I arriba en un moment en què la confiança del públic en general 
en la policia disminueix. Una enquesta de Gallup a l’agost del 
2020 va trobar que la confiança en la policia havia baixat als ni-
vells més baixos des que l’enquesta va començar a registrar el 
problema el 1993. Només el 48% dels enquestats va dir que te-
nia molta confiança en la policia. De la mateixa manera, la con-
fiança en els mitjans de comunicació ha assolit un nou mínim.

Tractar les fonts policials amb un escepticisme necessari i ade-
quat podria proporcionar al públic informatiu una imatge més 
completa d’incidents com els trets de la policia i alterar un pro-
cés que ha privilegiat algunes veus sobre d’altres.

I no és una idea radical: qüestionar i verificar informació sempre 
ha estat part de la feina del periodista. (Fotografies: theconver-
sation.com i weforum.org)
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Monetització: quan els navegadors 
ofereixen una alternativa als editors 
de l’època sense cuina
Per Aurore Goxe – Adrenalead / Journal du Net

Tot i que ja estaven sota pressió des que Google va anunciar 
la supressió de galetes de tercers al seu navegador Chrome 
(prevista per al 2022), els editors han vist un avanç de l’era sen-
se cuina des del 31 de març, data límit per complir les últimes 
recomanacions de la CNIL. d’obtenir el consentiment.

Ha arribat el moment que els editors busquin maneres eficaces 
de mantenir els seus ingressos publicitaris en un món sense ga-
letes, i els navegadors poden oferir-los oportunitats de fer-ho...

Navegadors: nous enemics o futurs socis d’editors?.- Des 
del 25 de maig de 2018, data d’aplicació del GDPR, els nave-
gadors han tingut un paper important a l’hora de reforçar la pro-
tecció de les dades personals. Com a part del compliment dels 
editors de la nova normativa i de les darreres recomanacions de 
la CNIL (31 de març), dedicades a oferir més control als usuaris 
d’Internet sobre l’ús de les seves dades, els navegadors en una 
visualització gairebé exclusiva de bàners d’afirmació configu-
rats a través de la plataforma de gestió de consentiment (CMP). 
A més, tot i que l’objectiu de bloquejar les cookies de tercers per 
part dels navegadors és controvertit, és innegable que han ini-
ciat una transformació del mercat sense precedents cap a una 
web més fàcil d’utilitzar. Tot i la inevitable pèrdua d’ingressos 
que suposen aquests trastorns, els editors han de crear més 
proximitat amb aquests actors per trobar com aprofitar la seva 
col·laboració, no només per satisfer les necessitats de privade-
sa dels usuaris i complir la llei, sinó sobretot per salvaguardar 
els seus recursos econòmics. model en un ecosistema sense 
cookies de tercers que situa l’usuari al centre dels intercanvis.

Centreu-vos en la qualitat de l’experiència de l’usuari amb 
les notificacions push web
Basat en la venda d’espais publicitaris, el model econòmic dels 
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editors depèn en gran mesura de la qualitat del contingut que 
permet l’adquisició i la retenció d’un públic qualificat, però tam-
bé de l’experiència de l’usuari. Una observació que la indústria 
va tenir l’oportunitat de fer fa més de cinc anys durant l’augment 
del bloqueig d’anuncis generat tant per la proliferació de for-
mats publicitaris intrusius que interrompen l’usuari d’Internet en 
la seva navegació, com també pel desordre publicitari vinculat 
al nombre massa gran d’espais publicitaris presents a les pà-
gines web. 

Entre les solucions que el mercat considera per resoldre el 
problema, hi ha formats natius (text + imatge, vídeo, etc.), 
ben coneguts a la indústria. Malgrat això, han anat apareixent 
tecnologies més avançades com les notificacions push web 
amb la particularitat de confiar en els navegadors per emetre 
l’anomenada publicitat en pantalla sense ocupar espai i, per 
tant, sense interrompre la lectura i la navegació de l’usuari 
d’Internet. Resultat: aquestes notificacions, que per disseny 
requereixen la recopilació prèvia de l’usuari d’Internet, no de-
penen de cookies de tercers ni de bloqueig d’anuncis. Van re-
gistrar una taxa de clics mitjana del 5% en comparació amb el 
0,08% de les ubicacions clàssiques de publicitat in situ. 

Tot i que els navegadors són una preocupació important per a 
la indústria actual, sembla que també són una solució perquè 
els editors acabin amb les cookies de tercers que ells mateixos 
han iniciat. (Infografia: TOMO IT Services)
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Els principals mitjans de comunicació 
han de recuperar el defensor del 
lector per restablir la credibilitat i la 
confiança?
Per Dan Salamone / Poynter

Tot i un lleuger augment des del 2016, el baix nivell de con-
fiança del públic d’arreu en els mitjans de comunicació conven-
cionals preocupa profundament el futur del periodisme.

Gairebé la meitat de les persones enquestades a América i Euro-
pa va incloure inexactituds, biaixos i “notícies falses” com a factors 
de baixa confiança. També es va citar la manca general de credi-
bilitat i la percepció que els informes es basen en opinions per a la 

pèrdua de confiança. Però l’enquesta de Gallup sí que oferia una 
mica d’esperança. Gairebé el 70% de tots els enquestats va dir 
que sentia que la confiança es podria restablir d’alguna manera.

El retorn dels defensors del lector milloraria la confiança del pú-
blic en els principals mitjans de comunicació? En cas afirmatiu, 
quins canvis en el paper tradicional de defensor del poble farien 
que el seu ús sigui encara més eficaç? Vuit antics defensors del 
lector pesen amb les seves opinions sobre l’estat actual del pe-
riodisme i el paper dels defensors en l’era del periodisme en línia.

Aquestes entrevistes es van realitzar fa uns mesos per a un 
projecte de màster per a la Universitat de Missouri.

Paper d’un defensor del lector
Els defensors dels lectors de premsa existeixen des de finals 
dels anys 60, primer als Estats Units, i després es van estendre 
també a Europa des de 1980. Avui en dia en queden pocs. Com 
funcionen i quin valor tenen? Vuit antics defensors del poble 
ens eduquen.

“Es creia que el defensor del lector era una persona autònoma i 
independent, a un nivell amb el redactor en cap del nivell orga-
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nitzatiu del diari, però que no informava a ningú al diari”, va dir 
Mark Prendergast, que del 2009 al 2012 va ser el defensor del 
poble a Stars and Stripes.

Clark Hoyt, editor públic del The New York Times del 2007 al 
2010, va dir que “treballava per al públic, però a mesura que es 
desenvolupava la feina, em vaig adonar que sovint explicava al 
públic els valors del periodisme i els valors d’aquesta institució”.

Elizabeth Jensen, defensora de la ràdio pública nacional nord-
americana del 2015 al 2019, va dir que el seu paper era “reunir 
els fets. Per parlar amb les persones implicades. Esteu repre-
sentant el públic. Porteu rendició de comptes i transparència”.

Richard Chacón, defensor del 
The Boston Globe del 2005 al 
2006, va aprofundir en el seu 
paper dient que “una part de 
les responsabilitats consistia a 
produir un resum periòdic dels 

comentaris i preguntes dels lectors i distribuir-los a la direcció 
del document. Després, cada dos diumenges, escriviu una co-
lumna publicada al Boston Sunday Globe sobre qüestions que 

l’ombudsman considerava que valia la pena investigar i expli-
car, o, en alguns casos, criticar el Globe i com gestionaven cer-
tes situacions. En lloc de fer-ho cada dues setmanes, ho feia 
cada setmana i, en lloc de distribuir-lo a la direcció de Globe, ho 
feia a tota la plantilla. També vaig començar el primer tipus de 
presència en línia per al defensor del lector”.

La rutina de Chacón reflectia el treball de Margaret Sullivan, 
que va ser editora pública al The New York Times del 2012 al 
2016. “Escrivia amb freqüència en un blog diari, no tots els dies, 
però sovint diverses vegades a la setmana, i després també 
escrivia tots l’altra setmana al diari imprès, un diumenge”, va dir 
Sullivan. “La majoria feia publicacions al bloc. Vaig estar actiu a 
Twitter. Ho vaig fer més digital”.

La independència total va ser citada sovint pels defensors 
del poble.
“Les úniques raons per les quals podia ser acomiadat eren si 
no feia cap feina o si infringia les directrius d’ètica escrites del 
diari”, va dir Hoyt sobre el seu mandat al Times.

Sullivan va dir que, al Times, “vaig informar directament a Arthur 
Sulzberger, l’editor. No vaig informar a través de la redacció, 
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que crec que era una manera intel·ligent de configurar-lo, que 
essencialment criticàveu o manteníeu la redacció responsa-
ble, de manera que no hauríeu de presentar-vos a través de 
l’editor”.
Aquesta independència es considerava fonamental per a qual-
sevol esforç amb èxit. A The Boston Globe, “només l’editor té 
el control per llegir els esborranys, esborranys de columnes i/o 
per picar les columnes”, va dir Chacón.

A NPR, Jensen va dir: “Informo al director general. L’editor no 
va interferir ni una sola vegada. I si interferís, diria alguna cosa”.

Andrew Alexander, el defensor del The Washington Post del 
2009 al 2012, encara es meravella del record de la seva con-
tractació.

“Recordo haver aconseguit un contracte i tenia una pàgina. I la 
meva dona, que és advocada, ho va mirar. Recordo que va dir: 
“Qui pot acomiadar-te?” No hem pogut esbrinar qui em podria 
acomiadar perquè no tenia cap cap”, va dir Alexander. “Literal-
ment, no vaig informar a ningú. És extraordinari! I van ser fidels 
a la seva paraula. Mai van interferir amb res”.

Tot i que la independència és essencial per exercir la feina d’un 
defensor del lector, és igualment important rebre un fort suport 
per part de l’editor i els editors.

“L’editor era completament pràctic pel que fa al contingut, però 
molt encoratjador”, va dir Sullivan. “Volia que fos dur. Sabia que 
d’això es tractava la feina. Volia poder dir, mira, tenim aquesta 
persona dura. Si escrivís una columna especialment crítica amb 
la qual sabia que la redacció no estava satisfeta, molt sovint 
seria el dia en què es detindria i diria, ja se sap, que va ser bo.”

Chacón va reproduir un moment tens quan va publicar un article 
que criticava Richard Gilman, l’editor del Globe, perquè Gilman 
no havia revelat que ell i el propietari del Globe eren propietaris 
dels Boston Red Sox.

“Vaig molestar molt el meu editor perquè el vaig criticar pública-
ment”, va dir Chacón.

“L’editor podria haver-hi pujat les columnes i ell no. Va veure les 
columnes abans que es publiquessin i no estava content, però 
ho va entendre”.
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Diversos defensors del lector van documentar els retrocessos 
de periodistes i editors de redaccions, inclòs Chacón, que sem-
blava que tenia menys col·laboració. “Hi havia gent al diari que 
veia al defensor del lector com una policia d’assumptes interns 
i em tractava d’aquesta manera”, va dir. 

Prendergast de Stars and Stripes també va experimentar una 
estreta relació amb els seus editors.

“Els dos editors més antics que hi era havien vingut directament 
de redaccions professionals, el Chicago Tribune i The Associa-
ted Press”, va dir. “Crec que el seu punt de vista era:” Som re-
dactors, aquí estem al capdavant, no necessitem que algú ens 
miri per sobre controlant-nos”. Va ser una relació bastant tensa 
des del primer moment i només va empitjorar”.

Al New York Times, era menys controvertit, però encara de-
fensiu.
“El New York Times és una institució molt estimada”, va dir Su-
llivan. “Hi ha un desig de no admetre realment les faltes. També 
hi ha una raó, que és molt bona, perquè The Times rep tantes 
crítiques per tots els costats. El resultat ha estat, doncs, que 
tendeixen a defensar-se i a encerclar els vagons, perquè quan 
admeten malifetes, el món el fan volar.

Però, va dir, tothom sempre va col·laborar amb l’editor públic. 
“Vull dir, ho van haver de fer. Si no ho fessin, podria escriure al-
guna cosa que ho digués, vaig intentar examinar-ho, però l’editor 
nacional va rebutjar fer comentaris. Això hauria estat escandalós, 
ja que va ser la cultura la que va haver de respondre”, va dir.

Tot i que hi haurà alguna tensió en les redaccions, també n’hi 
havia molts professionals que utilitzarien el defensor del lector 
com a via per plantejar inquietuds periodístiques o ètiques.

“Algunes de les meves millors fonts durant la meva etapa com a 
defensor del lector van ser els periodistes de The Globe. Poden 
pensar: ‘Periodísticament alguna cosa no em sembla correcte 
aquí’”, va dir Chacón.
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Al New York Times, Sullivan va dir que “de vegades rebia quei-
xes o consells des de dins, i la gent deia:” Veig que això passa 
i crec que està molt malament, i m’agradaria que ho analitzés-
siu”. Fins i tot rebria trucades telefòniques anònimes des de 
l’interior de l’edifici”.

Però Alexander va dir que, a The Washington Post, de vegades 
es mostrava cautelós sobre si la denúncia estava sent alimen-
tada per un motiu ocult.

Mentre els defensors dels lectors navegaven pels dramàtics ava-
tars de les emocions de la redacció, Chacón va dir que la respos-
ta del públic va ser molt més positiva. “Quan arriben a l’oficina del 
defensor del lector amb la seva pregunta o queixa, la gent pot ser 
molt agraïda i agraïda de com ho fan i quan reben una resposta”.

Jensen va dir que la gent tendeix a “apreciar la transparència 
i la rendició de comptes que estan al centre del paper. És un 
editor públic. El paper és representar el públic i actuar com a 
representant del públic”.

Però un desafiament expressat per tots els defensors del lector 
va ser el gran volum de comentaris del públic. “Rebíem cente-

nars de correus electrònics a la setmana” al New York Times, va 
dir Sullivan, “dels lectors que volien queixar-se o que diuen que 
intentaven obtenir una correcció i que no la podien aconseguir, 
i aquest vera el seu últim recurs. ”

Alexander va informar d’una experiència similar al Post: “Real-
ment vaig intentar escoltar els lectors, i els lectors (no tots, però 
molts més del que podríeu sospitar) són lectors molt sofisticats”, 
va dir. “Es tracta de gent que coneix els problemes, sovint enfa-
dada però sovint molt reflexiva. Quan vaig escriure una columna 
explicativa, hi va haver dues reaccions: una, estàs aspirant el 
paper perquè realment no les estàs arrencant. Però la reacció 
aclaparadora va ser de la gent que va dir: “Gràcies, no en tenia ni 
idea”. I per què ho haurien de fer? Per a ells és un gran misteri”.

El factor Twitter
Cada defensor tenia una forta opinió sobre les xarxes socials, la seva 
capacitat per comunicar-se entre el públic i les organitzacions de no-
tícies i sobre si ofereix un substitut adequat per a un defensor intern.

“Twitter no és un editor públic”, va dir Jensen de NPR. “Podeu trobar 
qualsevol persona que digui tot el que vulgueu a Twitter”, però un 
defensor va més enllà de fer comentaris públics i en realitat investiga.
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Prendergast de Stars and Stripes va acceptar. “Si els periodis-
tes i editors no responen a aquests comentaris, ni de manera 
directa ni transparent, és només soroll”, va dir. “Aquí és on el 
defensor del lector hauria de ser molt proactiu”.

Clark i Sullivan, ambdós defensors anteriors del New York Ti-
mes, van argumentar que els comentaris de les xarxes socials 
no proporcionen una comprensió més profunda del que Hoyt va 
anomenar les “ambigüitats i zones grises”. “Una cosa és criti-
car, una altra cosa és investigar”, va dir Sullivan. “Això no és el 
que passa a Twitter”.

Prendergast va resumir la reflexió actual dels editors sobre els 
defensors del poble en tres punts:

“Un, tenim una crisi pressupostària, estem acomiadant gent per 
tot arreu. Dediquem recursos a una persona que bàsicament 
s’hi asseu i ens diu que tot el que fem està malament a nosal-
tres i al públic. Podríem utilitzar aquests diners per contractar 
un o dos periodistes o editors de línia o el que tingueu.
“En segon lloc, el periodisme principal està sota foc, sota pres-
sió. No és una cosa encertada fer que algú ens pugui fer un cop 
d’ull d’una perxa protegida a casa.

“I en tercer lloc, amb l’augment de les xarxes socials, la gent 
té una àmplia oportunitat d’expressar-se públicament, i d’una 
manera que veuran els editors, el seu malestar per alguna cosa 
que es tractés, que no es tractés o com es tractés”.

La necessitat dels defen-
sors del lector
La majoria dels defensors 
del lector consideren que 
l’augment de les crítiques 
a les xarxes socials fa que 
la necessitat dels defen-
sors del lector sigui encara més rellevant que mai. “La presència 
d’algú d’un partit neutral, que aguantarà els peus al foc, farà que 
un periodista pensi: ‘Necessito tornar a revisar aquesta història’”, 
va dir Gold. “Molts periodistes i editors només ignoren els co-
mentaris dels lectors”.

Jack Lessenberry, defensor de The (Toledo, Ohio) Blade del 
1999 al 2018, va dir que els defensors del lector són fonamen-
tals per ajudar el públic a entendre el periodisme.
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“La indústria ha d’augmentar i explicar què és el periodisme i 
com funciona”, va dir. “La gent ha de saber què són les notícies, 
la gent ha de saber quins són els valors de les notícies. Els de-
fensors del lector són molt essencials per mantenir aquest ob-
jectiu. No es poden permetre el luxe de no tenir aquesta funció 
d’alguna forma. Cal tenir confiança pública”. “Responsabilitzar 
els periodistes en aquelles ocasions en què, per una o altra raó, 
l’error humà, sigui quin sigui, queda fora de les nostres aspira-
cions. Aquest paper ben fet marca la diferència”

Els comentaris dels altres defensors del poble reflecteixen les 
seves opinions. “Estem disposats a examinar-nos amb el ma-
teix tipus d’energia que examinem els forasters”, va dir Jensen 
de NPR. “Un editor públic pot recórrer tot el debat, mirar què 
és vàlid i què no. Es troben a l’interior de l’edifici, de manera 
que poden anar a buscar respostes. S’espera que la redacció 
d’algun nivell cooperi amb ells per donar-los respostes”.

“El paper del defensor del lector i de l’editor públic és cada vegada 
més important en l’actualitat, a causa de la polarització, la divisió, la 
fragmentació de les notícies i que ja no només les notícies informen a la 
societat”, va dir. “Tenint aquesta transparència i capacitat d’explicació, 
crec el defensor es vàlid per reafirmar la integritat de la redacció”.

Els defensors del lector entrevistats van coincidir en gran me-
sura en què ara el paper hauria de ser més àgil en la publicació 
i molt més actiu a les xarxes socials.

Restablint la confiança i la credibilitat
Restablir la presència d’ombudsmen a les redaccions no és un 
desig sentimental per als entrevistats. Està arrelat en la creença 
que ajudaria a restablir la confiança i la credibilitat de les orga-
nitzacions periodístiques i també a protegir les redaccions dels 
atacs polítics.

“Un dels grans problemes que tenim en periodisme és la con-
fiança”, va dir Sullivan. “Tenir un defensor del lector és una de 
les coses que poden fer les organitzacions informatives per in-
tentar reconstruir la confiança. No significa que faràs feliç a la 
gent, perquè no ho faràs, no podràs. Però almenys direm: ‘Te-
nim algú, i aquesta persona és independent i la deixem en pau. 
Arriben a dir el que pensen i ens representaran.”

“Per què fem periodisme? Per exigir comptes a les institucions”, 
va dir Jensen. “Tenir un defensor del lector, tenir un editor públic 
és una manera de dir al lector, al nostre lector, que també ens 
fem responsables. És una manera de dir que ens preocupa la 
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nostra credibilitat davant el públic, tant que ens posarem el mi-
croscopi internament i financem aquesta posició”.

I la millor conclusió: Un defensor del lector veritablement in-
dependent pot ajudar a restablir la confiança de dues mane-
res: sent crític honest i independent quan la redacció del mitjà 
s’allunya dels seus propis estàndards i utilitza oportunitats per 
explicar el procés. Tots els antics defensors del lector defensen 
que el paper és vital per a uns mitjans de comunicació sans. 
Però, hi estaria d’acord el públic o les opinions polítiques dels-
lectors estan tan polaritzades ara que corromprien qualsevol 
esforç per millorar la confiança dels mitjans?

La restauració dels defensors del lector no resoldrà per si sola 
tot el que es pateix als mitjans de comunicació més destacats, 
però seria un començament. (Il·lustracions: pizararrablanca, 
periódicotribuna, La Marea, 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’enquesta de Gallup 
sobre inexactituds, biaixos i “notícies falses” com a factors de 
baixa confiança en la premsa. CLICAR AQUÍ  
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Els catalans s’interessen molt per la 
informació de proximitat i poc per la 
política
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunica-
ció21

Continua la tasca del fòrum independent Periodismo 2030, inte-
grat per periodistes de tots els punts d’Espanya, el qual, dirigit 
per Fernando Jáuregui i Sergio Martín, es vanta de treballar al 
marge de qualsevol adscripció, tot destacant que Periodismo 
2030 “és un esforç encoratjat per un grup independent i obert 
de periodistes, un grup que creix de dia en dia perquè compar-
teix els mateixos propòsits: ajudar a la consolidació d’un nou 
periodisme quan està naixent un món indubtablement nou”.

El treball més destacat d’aquest fòrum és l’estudi de l’estat 
del periodisme a Espanya a través de les autonomies. Fa 
pocs dies, s’ha donat a conèixer el resultat de l’enquesta de 
GAD3-Fundació AXA, segons la qual –i per a mi ha estat una 
sorpresa– els catalans estan menys interessats per la infor-
mació política que la resta de l’Estat. Aquestes són algunes 
de les conclusions del resultat d’una enquesta realitzada a 
4.300 persones d’entre 18 i 60 anys en tot el territori espanyol 
–405 a Catalunya– per GAD3 i la Fundació AXA per al fòrum 
independent Periodismo2030.

Es destaca també d’aquest treball que, tot i que els catalans 
es fien més dels mitjans privats que dels públics, la meitat des-
confia dels mitjans en general. Segurament per això es diu que 
Catalunya està al capdavant dels qui demanen als seus perio-
distes que siguin més crítics amb el poder.

Pel que fa als hàbits d’informació, els ciutadans de Catalunya 
es mostren, el mateix que els de la resta de l’Estat, interessats 
sobretot per la informació local, seguida de la de l’entorn, la 
sanitària, la científica i, només en cinquè lloc, per les notícies 
polítiques: mentre un 84% prefereix la informació local i un 81% 
la de medi ambient, només un 75% diu està apassionat per la 
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informació política, enfront d’un 81% a Madrid o un 80% a Galí-
cia, sempre d’acord amb aquest macro sondeig.

L’enquesta mostra que un 88% dels catalans es creuen ‘molt’ o 
‘bastant’ informats sobre l’actualitat, un percentatge per sota de 
la mitjana de tot l’Estat (90%). També s’indica que el 81% dels 
catalans ha augmentat el seu consum d’informació durant la 
pandèmia, i que un elevat percentatge (61%, enfront d’una mi-
tjana estatal del 59%) ha teletreballat o teletreballa i/o estudia a 
casa amb motiu dels confinaments pel Coronavirus.

No som gaire originals davant la pantalla petita. La televisió és 
la principal font d’informació diària per a un 64% dels catalans, 
davant d’un 68% del País Valencià i el 67% de la Comunitat de 
Madrid. Per seguir les tertúlies, la majoria dels catalans apos-
ten per la televisió, més que per la ràdio: un 69%, molt similar 
al 70% de Madrid i al 67% del País Basc. Certament, són xifres 
molt allunyades del següent mitjà triat per seguir les tertúlies. 
Un 35% dels catalans opten per la ràdio, enfront del 38% dels 
habitants d’Andalusia, Castella i Lleó i Madrid.

Pel que fa a la confiança en els mitjans, l’enquesta de GAD3-
Fundació AXA ens diu que els ciutadans de Catalunya prefe-

reixen els privats, un 21% enfront del 17% que posa la seva 
confiança en els mitjans de comunicació públics. Destaca tam-
bé que els catalans, juntament amb els bascos, són qui amb 
més intensitat demanen als periodistes que siguin més crítics 
amb el poder: el 4,2 de cada cinc enquestats es mostren total-
ment d’acord amb aquesta exigència, mentre que a penes el 
2,8 creuen que es pot confiar totalment en els mitjans, la qual 
cosa és una dada preocupant.

Els catalans també se situen al capdavant dels que creuen que, 
si es vol informació de qualitat, han d’estar disposats a pagar-
la. Una mica més de la meitat (2,7 de cada cinc) ho creuen així, 
tal i com ho recull el treball que comentem.

L’enquesta relativa a Catalunya conté punts molt semblants a 
la realitzada fa uns mesos a l’Aragó. És també especialment re-
llevant l’atenció dels aragonesos a la informació local, un punt 
i escaig més que a Catalunya: el 85,4% dels aragonesos en-
questats confirmen el seu interès en aquest àmbit d’informació 
més propera, davant el 84,9% del conjunt dels enquestats a tot 
Espanya. Les dades tornen a sorprendre quan es diu que a Ca-
talunya, amb llarga i assentada tradició de premsa de proximi-
tat, local i comarcal, només el 84% prefereix la informació local.
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Pel que fa a la mitjana estatal, és superior l’interès dels arago-
nesos per la informació sanitària (82,5% davant un 81%), medi 
ambient (76,1% enfront del 75,8% de mitjana, però el 81% a 
Catalunya), cultura (71,9% enfront del 70,6%) i, en darrer ter-
me, societat/cor (31,3% enfront del 27,4%).

En el que pràcticament empaten Catalunya i l’Aragó és en què, 
tant el nivell de confiança en els mitjans com la percepció dels 
ciutadans sobre les fake news, estan íntimament relacionades 
amb l’edat dels enquestats. I també en com els més joves són 
els enquestats que millor valoren la informació dels portals di-
gitals, les xarxes socials i els canals de missatgeria privada.

Els consumidors majoritaris de tertúlies periodístiques a Espan-
ya són els homes catalans, menors de 40 anys, que resideixen 
principalment en entorns urbans i amb formació universitària. 
La televisió és el mitjà principal per consumir aquests contin-
guts i les plataformes digitals van guanyant terreny a mitjans 
tradicionals com la ràdio. Dues curiositats: els madrilenys són 
els que més consumeixen tertúlies periodístiques a través de 
la TV, i els valencians són els que més utilitzen podcasts per 
accedir a tertúlies periodístiques.

I dos apunts finals a l’enquesta encarregada per Periodismo 
2030: catalans i bascos són els ciutadans que més demanen 
als mitjans crítica amb el poder. I precisament els bascos són 
els que menys creuen en la independència dels mitjans de co-
municació. Amb tot, una enquesta a poc més de 400 ciutadans 
dona pel que dona. A mi em genera dubtes. (Infografia: Funda-
ción Pons)
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