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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Els avantatges només per a 
subscriptors mereixen una major 
atenció dels editors
Per Rob Williams, editor col·laborador de Publishing Insider / 
MediaPost

  
La introducció d’Apple Inc. de noves restriccions de privadesa 
aquesta setmana dóna als editors un altre tast de com les limi-
tacions en el seguiment de públic en línia poden afectar el valor 
dels seus inventaris publicitaris. També és una oportunitat per 
estudiar estratègies per retenir subscriptors enmig de la crei-
xent dependència dels ingressos dels lectors.

Amb això en ment, recomano llegir els resultats d’una enquesta re-
alitzada per l’editor per l’American Press Institute, una filial sense 
ànim de lucre de News Media Alliance que dóna suport a la inves-
tigació i l’educació per a la indústria. Es va trobar que els editors 
de notícies valoren diverses estratègies de retenció, tot i que molts 
consideren que no són competents amb aquests esforços.

Els editors van classificar l’abordatge de nous subscriptors com 
l’estratègia més important, amb un 86% que ho consideraven 
valuós. Tot i això, només el 53% va descriure les seves orga-
nitzacions com a competents en el procés d’acollida de lectors, 
especialment aquells que han respost a proves gratuïtes, el 
ganxo més comú.

L’ideal és que l’embarcament sigui un procés per ressaltar tots 
els avantatges de ser subscriptor i donar suport als hàbits per 
mantenir-los compromesos contínuament. Un butlletí diari de 
correu electrònic fàcil de llegir en un telèfon intel·ligent és una 
de les maneres més habituals d’afavorir la interacció amb un 
lloc web o una aplicació mòbil.

Aproximadament el 90% dels editors demana als lectors que 
s’inscriguin a butlletins i el 78% envia un correu electrònic de 
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benvinguda, segons es troba en l’estudi de l’API. Menys de la 
meitat dels editors envien correus electrònics que expliquen 
com utilitzar els seus productes o que inclouen notes personals 
d’algú a la redacció. La troballa suggereix que més editors hau-
rien de provar alguns d’aquests mètodes per veure si ajuden a 
formar la base d’un vincle més fort entre els lectors i les perso-
nes que estan creant el producte.

Curiosament, oferir avantatges exclusius per a subscriptors era 
el menys popular, ja que només el 62% dels editors ho conside-
raven valuós i el 23% se sentia competent en això. És possible 
que l’estratègia estigui infravalorada perquè no s’utilitza àmplia-
ment, suggereix l’API.

L’avantatge més freqüent només per a subscriptors és l’accés 
a contingut exclusiu, cosa que suggereix que molts editors han 
implementat un mur de pagament als seus llocs web. El seixan-
ta-dos per cent dels editors ofereixen aquest accés als lectors 
de pagament, cosa que pot ser discutible per als llocs web amb 
estrictes paràmetres de pagament.

El segon avantatge més popular és oferir accés gratuït o amb 
descompte a esdeveniments allotjats per editors, amb un 46% 

dels enquestats que diuen que utilitzen aquest mètode. La pan-
dèmia va propiciar un canvi significatiu cap als esdeveniments 
en línia, però hi ha indicis que els esdeveniments presencials 
haurien de tornar a mesura que més persones es vacunen i 
reprenen les seves activitats anteriors.

Encara menys populars van ser les trobades entre subscriptors 
i personal (31%), un programa de recompenses (27%), des-
comptes en productes i serveis locals (27%), regals gratuïts 
(25%) i accés a altres notícies i entreteniment amb descomp-
te (17%). Val la pena provar aquestes estratègies per mesurar 
el seu valor per als lectors i els efectes sobre la retenció dels 
subscriptors. (Infografia: super-news.info)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi “9 
estratègies de retenció de subscriptors”, elaborat per l’American 
Press Institute. CLICAR AQUÍ  
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La pandèmia no pot ser una excusa 
per limitar la Llibertat de Premsa
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

 
El planeta està sacsejat des de fa més d’un any per la pandèmia 
del Covid-19. Des del primer dia, periodistes, informadors gràfics, 
fotoperiodistes i la resta de professionals que treballen en l’àmbit 
de la comunicació han estat al peu del canó per informar pun-
tualment de l’evolució d’aquesta crisi sanitària, econòmica i so-
cial. Ha quedat demostrat, una vegada més, que els periodistes 
són professionals essencials. El periodisme és imprescindible en 
democràcia, encara més en moments de crisi com l’actual. Amb 

motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, des del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, denunciem que s’hagi aprofitat la 
pandèmia per agreujar i intentar normalitzar pràctiques antide-
mocràtiques. Algunes, ja es venien produint, com hem denunciat 
nombroses vegades, però s’han accentuat fins a límits extrema-
dament preocupants perquè retallen la llibertat de premsa i, per 
tant, el dret a la informació de la ciutadania.

És per això que els periodistes denuncien que:
La pandèmia no pot ser una excusa per modificar i limitar les 
rodes de premsa. S’han de poder fer presencials quan es com-
pleixin tots els requeriments sanitaris. Exigim que no es nor-
malitzin les rodes de premsa virtuals perquè és molt complicat 
poder fer preguntes i sobretot repreguntes, una de les claus 
de la feina dels periodistes. Sense presencialitat els contactes 
informals i “off the record” que permeten contextualitzar i com-
plementar les informacions són encara més complicats.

La pandèmia no pot ser una excusa per no concedir entre-
vistes. La feina dels periodistes es veu molt limitada sense la 
possibilitat d’interpel·lar directament els responsables polítics, 
econòmics o socials. Aquests han de donar explicacions i retre 
comptes davant de la ciutadania.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La pandèmia no pot ser una excusa per discriminar. Els pe-
riodistes han de poder exercir la seva feina, siguin del mitjà 
que siguin. Sense vetos. Són inadmissibles les filtracions in-
teressades per part de les administracions en temes d’interès 
públic general. S’han d’obrir les portes a tots els mitjans, sense 
impedir l’accés ni a hospitals, escoles o camps de futbol... com 
malauradament ha passat.

La pandèmia no pot ser una excusa per impedir l’accés als 
periodistes gràfics. Limitar o, directament, vetar la premsa gràfi-
ca és un atemptat flagrant a la llibertat de premsa, és censura. 
Els ciutadans tenen dret a veure què està passant sense el 
filtre de l’autoritat de torn. Poder mostrar el què passa és un 
acte de responsabilitat perquè la ciutadania estigui informada. 
També és un llegat documental de cara al futur. És imprescin-
dible documentar gràficament aquest moment històric. Els pro-
fessionals ja tenen eines com el Codi deontològic per fer-ho de 
manera responsable i respectuosa.

La pandèmia no pot ser una excusa per ajornar canvis im-
prescindibles en els mitjans públics. Per a una bona salut de-
mocràtica, s’ha de garantir la seva supervivència i la seva inde-
pendència. Reclamem la desgovernamentalització i denunciem 

el mercadeig en el repartiment de càrrecs. Com venim dient des 
de fa molts anys, els mitjans públics no han de ser moneda de 
canvi entre partits. 

Els càrrecs s’han d’escollir per concursos transparents i en 
base a criteris estrictament professionals. I s’han d’aprovar les 
eines que ja contempla la legislació com ara els contractes pro-
grama, per garantir l’estabilitat i trencar les dependències dels 
governs de torn. Com dèiem a principi d’any, és hora ja de pas-
sar de l’any per oblidar, a l’any de l’esperança.

El Col·legi recorda, finalment que malgrat la pandèmia, “hem 
de continuar fent periodisme i recuperar les llibertats retallades 
i reivindica el #periodisme! (Infografia: RSF)

Publicades les noves bases 
de les subvencions a entitats i 
organitzacions de la comunicació
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les 
noves bases reguladores de les subvencions a entitats sense 
ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la 
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comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contri-
bueixin al foment del periodisme i l’enfortiment de l’espai ca-
talà de comunicació. Aquests ajuts es van crear el 2017 i des 
d’aleshores no se n’havien modificat les bases.

Per una banda, el nou text introdueix canvis en la formes de 
justificació de les subvencions, que a més s’abonarà en un pa-
gament únic en el moment de la concessió en concepte de bes-
treta (fins ara es fraccionava en dos pagaments).

Per altra banda, s’han incorporat alguns requisits conforme la 
Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la 
Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Amb les noves bases reguladores no canvien les actuacions 
subvencionables, que són:

• La realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; 
l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferèn-
cies, exposicions, formació professional, i altres que tendeixin a la 
difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.
• Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels 
mitjans de comunicació.

• Projectes de modernització i millora tecnològica.
• Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, 
municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
• Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de 
la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en l’àmbit 
dels mitjans de comunicació.
• Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comuni-
catiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, 
només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb 
l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden es-
pecíficament excloses les despeses de representació i restau-
ració. (Font: Comunicació21)

La (des) ocupació en la professió de 
periodista en temps de pandèmia

Durant la pandèmia de la COVID-19 es va provocar la paralitza-
ció de l’economia durant molts mesos i durant el confinament, 
però, la comunicació era declarada com a activitat essencial. 
Per conèixer el possible impacte d’aquesta situació i poder 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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avançar un escenari futur de la professió de periodista s’ha 
realitzat una anàlisi de l’atur registrat per comunitats autòno-
mes des de 2008 fins a 2020. L’estudi ha estat dirigit per Daniel 
Rodrigo-Cano, del Centre Universitari San Isidoro i Noelia Ruiz-
Alba, de la Universitat de Sevilla

Els resultats mostren que la desocupació en la professió ha vist 
un increment en 2020 d’un 25% respecte al mateix mes de l’any 
anterior. A més, si es repeteix la tendència de l’anterior crisi d’atur 
a Espanya des 2008 a 2013 encara es perdran nombrosos llocs 
de treball de periodistes. D’altra banda, les dades de l’Associació 
de la Premsa de Madrid entre els anys 2008 i 2020 indiquen que, 
són les dones periodistes les que més atur mantenen i en con-
cret les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia i Catalunya. 

Juntament amb la reculada en la professió de periodista emer-
geixen les notícies falses i els rumors el que planteja la para-
doxa de necessitar més periodistes, més especialització, més 
local i amb l’exigència de formar una ciutadania que requereix 
conèixer la veritat especialment en temps d’emergència sani-
tària. (Font: Ámbitos/Revista Internacional de Comunicación – 
fotografia: rtve.es)

NOTA: El Butlletí us ofereix el treball de la revista Ámbitos “El 
(des)empleo en la profesión de periodista en tiempos de pan-
dèmia”. CLICAR AQUÍ  

El sector periodístic recupera 
els nivells d’ocupació previs a la 
pandèmia
El primer trimestre del l’any ha destruït 137.500 llocs de treball. 
Així ho reflecteix l’última Enquesta de Població Activa que hem 
conegut recentment. Les dades, que reflecteixen l’evolució de 
l’atur després d’un any complet de pandèmia, redueixen a la 
meitat els 285.600 llocs de treball que es van perdre a l’abril 
de 2020.
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Pel que fa al periodisme, l’Enquesta de Població Activa dóna una 
lleugera treva al sector. L’any ha començat per als professionals 
del periodisme i la comunicació amb una de les seves dades 
més baixes pel que fa a aturats. Seguint la tendència de l’últim 
any, els aturats cauen fins als 23.100 en el nostre sector, el que 
suposa una recuperació del 31,6% respecte al trimestre anterior.

No obstant això, les previsions apunten que aquests números es 
veuran truncats en els propers mesos. Són diverses les grans 
editores i companyies del sector que han anunciat nous Expe-
dients de Regulació d’Ocupació en les seves plantilles. Entre 
ells, destaquen Unidad Editorial o Condé Nast. (Font: Prnoticias)

A Madrid, Dircoms y periodistes 
recorden que la publicitat no ha 
d’interferir en el tractament informatiu 
dels mitjans

Periodistes i directors de comunicació tenen ara una guia con-
sensuada a Madrid per ambdues parts per regir les seves rela-
cions professionals de forma ètica. La Federació d’Associacions 

de Periodistes d’Espanya (FAPE), l’Associació de Periodistes 
d’Informació Econòmica (APIE), l’Associació de la Premsa de 
Madrid (APM) i l’Associació de Directius de Comunicació (Dir-
com) han signat el document, ‘Periodistes i directors de comu-
nicació: un compromís ètic per al futur’, que exposa les millors 
pràctiques i principis que han d’orientar les dues professions. 
Cal destacar que hi ha una única associació catalana dins la 
FAPE: el Grup de Periodistes Pi i Margall. 

Un dels punts més rellevants del document és el que vincula pu-
blicitat i tractament informatiu. En aquest aspecte, el document 
emfatitza que les estratègies comercials de les empreses “no 
han de condicionar el contingut informatiu” . I que els continguts 
pagats “no s’utilitzaran com a substitut o element d’interferència 
en les relacions i publicacions informatives”. (Font: MAE)

El cessament de Fernández Galiano 
sentencia Francisco Rosell a El Mundo

La fi de la dècada de Antonio Fernández Galiano al front de 
les operacions d’Unidad Editorial portarà aparellat, excepte sor-
preses, el canvi de director d’El Mundo. Aquest lloc l’ha exer-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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cit Francisco Rosell des de la primavera de 2017, recolzat pel 
president sortint de la companyia. No obstant això, amb el seu 
cessament es dóna per suposada la sortida de Rosell, que ha 
estat el seu home de màxima confiança en el grup durant els 
últims anys.

La decisió sobre la destitució de Rosell encara no és oficial, 
però fonts de l’actual Direcció d’Unidad Editorial donen per fet 
que es produirà en els propers dies, després del canvi en la 
cúspide de la companyia.

Aquest moviment, cal recordar, tindrà lloc després que el màxim 
accionista de la companyia (RCS MediaGroup) hagi perdut la 
confiança en Fernández Galiano, a qui durant els últims anys 
havia envoltat de diversos dels seus homes de confiança a la 
seu madrilenya d’aquesta companyia, el que, en la pràctica, 
havia minat el seu poder sobre el dia a dia del grup. Tanmateix, 
la seva interlocució amb Rosell era constant. (Font: Vozpopuli)

El Grup Comunicació 21 llença el nou 
diari digital Línia, el diari metropolità    

El Grup Comunicació 21 ha anunciat el llançament -el pròxim 
17 de maig- del nou diari digital Línia, el diari metropolità. Un 
diari pensat des de i per a la regió metropolitana de Barcelona 
“amb els valors de la informació de proximitat, la qualitat dels 
continguts i el periodisme responsable”, anuncien des del Grup.

El nou diari complementarà i potenciarà totes les edicions im-
preses i digitals de les capçaleres territorials Línia dels distric-
tes de Barcelona i l’àrea metropolitana. “Si fins ara les publica-
cions Línia són imprescindibles en el primer cercle de proximitat 
dels ciutadans –el barri, la ciutat–, ara també es vol que ho 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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siguin a través del nou diari en el cercle social i geogràfic im-
mediatament superior, que en el cas que ens ocupa és la gran 
Barcelona: la metròpoli dels 5 milions”, afirmen des de l’editora.

El nou mitjà vol enfortir el sentiment de pertinença a la comuni-
tat de la gran Barcelona. Segons el Grup, la regió metropolitana 
de Barcelona planteja una realitat lingüística particular, on la 
llengua catalana requereix un plus de compromís per no des-
penjar-se definitivament dels hàbits lingüístics de la ciutadania. 
(Font: MAE – infografia: Redacció AMIC)

El diari Ara i Maldita.es, finalistes als 
European Press Prize

El reportatge interactiu del diari Ara, La infertilitat: l’altra cara de la 
maternitat, i el treball de Maldita.es, WhatsApp, un chatbot para 
luchar contra la desinformación, han estat nominats com a finalis-
tes del guardó European Press Prize en la categoria d’innovació. 
Durant el proper mes de juny s’anunciarà el treball guanyador.

Enguany se celebrarà la novena edició de l’European Press 
Prize, un prestigiós premi europeu que guardona anualment 

els millors treballs periodístics. Consta de quatre categories 
diferents: reportatge d’investigació, reportatge distingit, opinió 
i innovació. El guanyador de cadascuna és premiat amb una 
dotació econòmica de 10.000 €. Durant el proper mes de juny 
s’anunciaran els treballs guanyadors. Consulteu la resta de fi-
nalistes a través d’aquest enllaç. (Font: MAE)

Quatre municipis del Delta de l’Ebre 
impulsen un mitjà multiplataforma 
conjunt
Els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i 
l’Ampolla posaran en marxa un mitjà multiplataforma conjunt, amb 
el nom de Delta.cat, que comptaria amb els següents elements co-
municatius: una ràdio amb la mateixa programació per al conjunt 
dels municipis; la televisió en streaming per emetre el contingut 
radiofònic visualment, a més de la cobertura d’actes específics; 
un web per consultar totes les notícies relacionades amb les po-
blacions, i les xarxes socials per difondre i viralitzar els continguts.

Els estudis principals i la seu del nou mitjà estaran a Deltebre. 
El seu Ajuntament també aporta al projecte el web (ja existent), 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que esdevindrà el punt de confluència entre els serveis de co-
municació dels diferents ajuntaments. (Font: Comunicació21)

Canal Blau FM rep la concessió 
definitiva per emetre

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la concessió definitiva per a la prestació del servei públic 
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de 1996 l’adjudicació provisio-
nal d’una emissora de freqüència modulada. Ara, l’Executiu 
ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Canal 
Blau un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i 
l’emissora ha superat la corresponent inspecció. (Font: Comu-
nicació21)
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De l’anunci classificat a l’interactiu: la 
revolució publicitària
Per Pau R. Urquidi / La Vanguardia

Són mítiques les cues que es formaven a l’antiga redacció de La 
Vanguardia del carrer de Pelai, de Barcelona, cada dilluns per 
contractar un espai al diari per anuncis classificats. En aquella 
època, ni Facebook ni Google havien desembarcat encara amb 
el seu model publicitari monopolístic. Els diaris en paper érem 
la millor opció perquè anunciants, tant empreses com particu-
lars, fessin arribar els seus serveis a la ciutadania. L’arribada 
d’aquests gegants tecnològics va impactar en la línia de flotació 
de tota la premsa. Tot d’una, el negoci que sustentava i garan-
teix la viabilitat d’un producte d’alta qualitat com La Vanguardia 
es veia compromès.

Davant aquest atac, els mitjans vam haver de reconvertir-nos, 
com tantes altres vegades en la nostra història, i entendre quin 
era el nostre paper en aquest nou mercat publicitari. La solució 
passava per una idea molt senzilla: la publicitat que es publi-
qués a La Vanguardia hauria d’aportar valor tant als anunciants 
com als lectors. Som especialistes explicant històries i entenem 
les expectatives dels nostres lectors i les necessitats dels nos-
tres anunciants. Per això ens vam marcar una missió: repen-
sar els nostres departaments de publicitat. Deixem de ser mers 
executius de comptes que prenien nota de les comandes de 
les marques i vam muntar una estructura molt més semblant 
a una agència creativa que pogués aconsellar a les marques 
formes més interessants de fer arribar els seus missatges al 
nostre públic.

Així va néixer el concepte del branded content: continguts per a 
les marques d’altíssima qualitat que fins i tot podrien competir 
amb el millor contingut periodístic de la casa. Continguts que te-
nen una clara intencionalitat marketiniana, però que expliquen 
històries que valen la pena ser explicades. Si bé els periodistes 
de La Vanguardia no estan involucrats en la creació d’aquest 
contingut, Godó Strategies, empresa dedicada a la comercia-
lització del nostre espai publicitari, compta amb equips capaci-
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tats, formats en les millors redaccions. Tots ells tracen sinergies 
amb la redacció perquè els valors i compromís amb la qualitat 
siguin els mateixos que els dels redactors del diari. Aquest punt 
és vital per entendre la nostra aposta: el contingut patrocinat 
ha d’estar degudament senyalitzat, i a més ha de tenir la quali-
tat suficient per estar a la banda dels reportatges dels nostres 
millors periodistes. Transparència i qualitat, dos adjectius que 
defineixen el nostre treball.

Les marques com a socis. La relació amb les marques també 
ha evolucionat. Una relació més estreta permet aconseguir mi-
llors resultats. Un exemple, tosc però que serveix per entendre 
aquesta aliança: si una empresa vol comunicar que acaba de 
reformular per esdevenir una empresa sostenible i amb valors 
ecologistes, podria voler que publiquéssim un vídeo de 30 mi-
nuts del seu director general explicant-ho. Aquí entraríem com 
a consellers per advertir que un discurs així no agradaria als 
nostres lectors, els podria resultar avorrit i que potser el mi-
llor seria crear un curtmetratge on veiéssim aquests processos 
d’una forma més natural, o potser podríem crear una aplicació 
de realitat virtual que ajudés als lectors a entendre la importàn-
cia de crear empreses sostenibles.

La bona publicitat és la que resulta valuosa per a lectors i anun-
ciants. Les eines tecnològiques més avançades al servei de 
narrar les millors històries: apps, podcasts, realitat virtual, inte-
ractius. Cada avenç en innovació ha de ser una eina per expli-
car les millors històries per als anunciants. (Infografia: Cícero 
Comunicación)

L’endarreriment de la premsa 
espanyola: només El País té més de 
100.000 subscriptors
La premsa espanyola té algunes singularitats que han fet créi-
xer la seva crisi durant els últims anys. La més evident és que, 
malgrat que desenvolupa la seva activitat en un mercat madur, 
no ha viscut grans fusions empresarials després de l’inici de la 
caiguda de el paper. Però també hi ha una tendència que ha 
condicionat el desenvolupament de nous models de negoci: és 
l’obsessió dels editors digitals per l’audiència, el que ha retardat 
la posada en marxa de ‘murs de pagament’.

El Mundo va inaugurar el seu model de subscripció a la tardor 
de 2019 i posteriorment ho van fer El País, ABC i La Vanguar-
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dia. L’únic que ha superat la barrera dels 100.000 subscriptors 
en aquest temps és el diari generalista de Prisa, tal com va 
anunciar en el seu últim informe trimestral de comptes.

El primer mitjà de comunicació en espanyol, en nombre de subs-
criptors, és l’argentí Clarín, que compta amb 260.000, a l’igual que 
La Nación, del mateix país. Aquesta dada és gairebé tres vegades 
superior al d’El País espanyol, que és de 101.000. Per la seva 
banda, El Mundo tenia fa unes setmanes 60.000 subscriptors. I el-
diario.es va anunciar el gener passat que havia sobrepassat tam-
bé aquesta barrera. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Estudi de xarxes socials 2021: TikTok i 
Twitch, a l’assalt de les xarxes clàssiques

És hora de conèixer en detall l’estat del social media a Espanya 
a través de l’Estudi de xarxes socials 2021, elaborat per IAB 
Spain i Elogia i patrocinat per PredActive. Aquest estudi, que ha 
estat publicat de forma anual des de 2009, té com a objectius 
quantificar l’evolució de la penetració de les xarxes socials a 
Espanya, analitzar el perfil dels usuaris, i entendre el coneixe-
ment i ús que fan de les mateixes. 

De la mateixa manera que en les passades edicions, WhatsApp 
(83%), Facebook (69%) i YouTube (63%) lideren com les xarxes 
socials més utilitzades durant l’últim mes, però Facebook (-8 punts 
percentuals) i YouTube (-3pp) han baixat la seva penetració.

D’altra banda, Instagram, Telegram, TikTok, Pinterest i Twitch 
són les xarxes socials que han mostrat un major creixement 
aquest any, amb especial èmfasi en TikTok que va pujar 9 punts 
percentuals, després d’haver crescut 10pp en l’edició anterior.

Durant l’últim mes, els internautes espanyols han visitat de 
mitjana 4,7 xarxes, una més que en les edicions anteriors de 
l’estudi (3,9 xarxes en 2020 i 3,3 xarxes en 2019). (Font i info-
grafia: Marketing4)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Estudio de Redes Socia-
les 2021d’IAB i Elogia. CLICAR AQUÍ  

Només un de cada tres joves d’entre 
16 i 24 anys sap identificar les fonts 
del que llegeix en xarxes socials
Les xarxes socials encara no són considerades una font de 
notícies fiable i consolidada per als consumidors, tot i que els 
professionals de la comunicació i la publicitat creuen que sí, 
segons un informe de Kantar. No obstant això, l’excepció és la 
Generació Z (de 16 a 24 anys) però d’ells només un 39% està 
segur de saber identificar la font del que llegeix.

Precisament, aquesta mancança també l’acaba de posar de 
manifest l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment (OCDE). Els estudiants espanyols tenen més dificultats 
per identificar textos esbiaixats que els d’aquesta mateixa edat 
en la mitjana dels països de l’OCDE, segons l’informe Lectors 
de segle XXI: desenvolupant competències de lectura en un 
món digital,  a partir dels resultats de l’informe PISA 2018.

Mentre que el 46% dels estudiants espanyols va assenyalar ha-
ver rebut formació al seu centre escolar sobre com reconèixer 
si la informació és o no fiable, la mitjana dels països de l’OCDE 
és d’un 54%. Espanya està en la trenta primera posició dels 37 
països de l’OCDE.

L’informe de Kantar subratlla que la Generació Z és propensa a 
informar-se per xarxes socials. En el cas dels diaris la diferèn-
cia amb el total d’adults és més rellevant (19 punts menys), ja 
que el 24% dels joves sol acudir a ells per estar a la diana de 
les notícies. (Font i infografia: Kantar)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe “Lectores del siglo XXI: 
desarrollando competencias de lectura en un mundo digital”, de 
l’OECD. CLICAR AQUÍ  
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EFE llança una newsletter sobre 
periodisme esportiu de negocis

Assistim a un nou ecosistema internacional de la informació 
esportiva amb la irrupció d’actors en els últims anys dins el pe-
riodisme (primer  Bleacher Report, després The Ringer i ara 
amb puixança The Athletic), fora d’ell (The Players ‘Tribune ) o 
de manera híbrida (Barstool Sports) i que han desplaçat dels 
primers llocs pel que fa a visites i interaccions en plataformes 
digitals a mitjans de sempre com ESPN o Sports Illustrated.

A aquesta última tendència acaba de sumar-se, fa tan sols unes 
setmanes, l’agència EFE, que ha llançat la newsletter Sport Bu-

siness, amb l’objectiu de crear un nou producte informatiu que 
desperta un creixent interès donada l’evolució de la indústria 
esportiva i que, a més, pot constituir un al·licient més per atrau-
re nous clients i subscriptors al servei de notícies de l’agència.

Segons explica el director d’EFE Esports i pare de la idea, Luis 
Villarejo, amb aquest butlletí a EFE “busquem sortir-nos del 
4-4-2, d’aquest dia a dia informatiu que ens dóna la vida, per 
ampliar la mirada cap a un camp que mou molts diners, que 
revesteix cada vegada més transcendència i en què hi ha una 
gran quantitat d’agents i actors interessats”.

Al publicar-se en l’avantsala del cap de setmana, aquestA 
newsletter ofereix una selecció de cinc o sis peces setmanals 
amb perxa d’actualitat, que, d’una banda, recullen l’anàlisi de 
temes que han estat notícia en els dies previs i, d’altra, avancen 
altres dels es parlarà d’ara endavant. No obstant això, l’objectiu 
pròxim és que aquest producte tingui “més històries i reportat-
ges, de manera que el contingut sigui més atemporal”. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: SportBusiness)
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Neix Coolt, un digital cultural de 
periodisme narratiu

Ja és en marxa Coolt, un nou digital de cultura i tendències, 
que aposta pel periodisme narratiu i es dirigeix a la comunitat 
hispanoparlant. El nou mitjà s’aixopluga dins el grup Crónica 
Global, està dirigit pel periodista Albert Montagut, amb Daniel 
R. Caruncho com a editor en cap i Laura Jiménez de directora 
de negoci.

Montagut explica que el projecte es va començar a gestar el 
2012, i que durant aquests nou anys s’ha anat remodelant i 
transformant abans de veure la llum. “La nostra publicació bus-
ca crear una comunitat de lectores i lectors que vulguin comple-
mentar el seu consum de mitjans generalistes amb continguts 
de valor que no estiguin subjectes a les urgències informatives 
del dia”, apunta sobre Coolt, del qual destaca que té una con-
cepció de la cultura “transversal”. (Font: MAE)
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Claus del nou mesurament digital 
que proposa GfK per a l’any vinent a 
Espanya
Per Marketing Digital – Dircomfidencial

La indústria publicitària espanyola representada per les asso-
ciacions AEA, AIMC i IAB, va seleccionar el mes passat a la 
multinacional alemanya GfK com el nou mesurador homologat 
d’audiències digitals a l’estat espanyol. Actualment hi ha un 
període de negociació i serà l’1 gener del 2022 quan aquesta 
companyia comenci oficialment a servir dades d’audiències als 
seus clients, moment en el qual substituirà Comscore, que ha 
realitzat aquest servei durant els últims anys.
Al marge de les negociacions obertes actualment entre els re-
presentants de la indústria publicitària i GfK per determinar al-
guns aspectes de la proposta -tant tècnics com econòmics-, ja 
es coneixen públicament diverses claus sobre com serà el me-
surament proposat per la companyia alemanya, algunes d’elles 
ja avançades per aquest mitjà.

 

Single source.- El punt més destacat de la proposta de GfK 
i que finalment li va alçar-se com la guanyadora és el panell 
single source. En un context en què l’accés als mitjans és cada 
vegada més multidispositiu, la proposta de la companyia ale-
manya passa per una metodologia integral, que es capaç de 
mesurar el consum digital de l’individu, sense importar el dis-
positiu que utilitzi. Aquest format de mesurament s’allunya, per 
tant, d’enfocaments basats en fusions o hibridacions de la dada 
que generen el conegut com a efecte caixa negra.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Tecnologia pròpia.- El programari de mesurament multidisposi-
tiu de GfK és propietat de la mateixa companyia i és capaç de 
recollir la informació de forma coincidental, és a dir, en el mo-
ment en què es produeix el consum digital. Aquesta tecnologia, 
anomenada One GfK Digital Ficar, es pot configurar en la majo-
ria dels dispositius (ordinador, smartphone, tablet) i tecnologies 
(iOS, Android, Windows, web, app, Chrome, Safari, Edge ...).

Panell.- El panell de GfK estarà compost en un primer mo-
ment per 15.000 usuaris multidispositiu. Aquest és l’objectiu 
per arrencar el servei en 2022. Per 2024 la mida del panell 
s’incrementarà fins als 25.000 usuaris. Aquest panell és repre-
sentatiu de la població digital espanyola, basat en dades de 
l’EGM. Per al seu reclutament, GfK ho farà per invitació amb 
doble opt-in i els usuaris que formin part del panell tindran una 
sèrie d’incentius (bàsicament, podran optar a regals segons la 
seva implicació).

Mesura censal.- A més del panell, GfK també s’ajudarà del me-
surament censal per quantificar les audiències digitals. Sobre-
tot, aquesta part servirà per oferir dades de suports amb menys 
trànsit i audiències més segmentades. Per a això, la multina-
cional alemanya posa a disposició dels portals interessats GfK 

Sensic, que és un tag (píxel i SDK) que serveix per a realitzar el 
mesurament censal de la navegació digital.

Amb l’ajuda d’aquest mesurament censal, GfK assegura que és 
capaç d’expandir els perfils dels panelistes fins a deu vegades. 
Això permetrà comptar amb una major profunditat i granularitat 
en el reportament de dades. 

Informe de les dades.- Una altra de les grans novetats respec-
te a Comscore serà el calendari d’informe de dades d’audiència. 
GfK realitzarà dos reports mensuals: un dins dels 15 primers 
dies del mes i un altre que servirà d’avançament quinzenal que 
s’emetrà abans del dia 25 del mateix mes. D’aquesta mane-
ra, la indústria podrà comptar per primera vegada amb dades 
avançades dins el mes. A més, els informes inclouran mètri-
ques d’audiència mitjana diària, que determinaran l’afinitat de 
l’usuari amb el mitjà. (Fotografia: Channel Partner)
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La Comissió Europea llança la nova 
campanya per fomentar el consum 
responsable d’Internet

La Comissió Europea ha 
llançat una campanya de 
conscienciació amb l’objectiu 
de donar poder als consu-
midors europeus de manera 
que puguin prendre decisions 
més informades cada vegada 
que realitzen una compra. La 

campanya es divideix en quatre àrees diferenciades: seguretat 
a Internet, protecció de dades, coneixements financers i con-
sum sostenible.

La campanya, que parteix de la Agència Executiva del Con-
sumidor, Salut, Agricultura i Alimentació (CHAFEA) i es gestio-
na des de la Direcció General de Justícia i Consumidors (DG 
JUST), s’ha creat a partir de les idees proposades per organit-
zacions juvenils i de consum en una competició que va tenir lloc 
l’any passat.

Al novembre, la Comissió Europea va presentar la Nova Agen-
da del Consumidor amb l’objectiu de definir les formes de millo-
rar la protecció dels consumidors durant i després de la pandè-
mia. Amb aquest projecte, que s’allargarà fins a 2025, es pretén 
respondre a les necessitats dels consumidors perquè juguin un 
paper actiu en la presa de decisions informades, prestant espe-
cial atenció a les transformacions verd i digital ia través d’una 
sèrie d’accions concretes:

- Transició ecològica amb l’apoderament dels consumidors per-
què tinguin un paper actiu.

- Transformació digital com a garantia que els consumidors es-
tiguin tan protegits en línia com fora de línia.

- Compliment i vies de recurs com a garantia que tots els con-
sumidors es beneficien plenament dels seus drets.

- Vulnerabilitat dels consumidors per reforçar la conscienciació dels 
consumidors, abordant les necessitats dels seus diferents grups.

- Protecció dels consumidors al món fomentant una protecció 
d’alt nivell dels consumidors a l’estranger.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Els lectors poden veure els vídeos des d’aquest enllaç. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: European Commis-
sion)

Baròmetre Global de Qualitat de 
Mitjans: un repàs als anunciants i 
suports
Amb el Baròmetre es pretén una comprensió més profunda de 
la qualitat de mitjans. Amb un mesurament de bilions de dades 
al mes, integral Ad Science analitza els canvis que ocorren en 
els mitjans en temps real.

Aprofitant aquesta ingent quantitat de dades, l’Informe de Qua-
litat de Mitjans, que analitza el panorama tant a Espanya com 
a la resta del món durant el segon semestre del 2020, ofereix 
un valuós baròmetre de la indústria amb el qual els anunciants 
i suports poden comparar la qualitat de les seves campanyes i 
el seu inventari.
 
A l’informe, que inclou l’anàlisi de la viewability, ad fraud i brand 
safety per a desktop, vídeo, mòbil web i mòbil app, es pot trobar:

• els nivells de frau publicitari a Espanya i arreu

• quin tipus d’inventari aconsegueix la millor viewability

• els canvis en el risc per a la marca de les campanyes per 
països

• la qualitat dels mitjans en les campanyes programàtiques en 
comparació amb les campanyes de compra directa

Amb cada nova publicació de l’Informe de Qualitat de Mitjans 
s’inclouen nous indicadors i mercats. En l’informe sobre el se-
gon semestre de 2020 s’han inclòs cinc nous mercats: Argen-
tina, Bèlgica, Brasil, Polònia i Vietnam. Amb aquestes incor-
poracions, els compradors i venedors poden ara comparar la 
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qualitat de les seves campanyes i inventari en 20 mercats de 
tot el món.

En aquesta edició, també s’estrenen dues noves mètriques: 
viewability en connected TV i viewability en mobile app vídeo. 
Aquests indicadors ajudaran als experts del sector a calibrar 
millor el rendiment de les seves campanyes en aquests entorns 
de ràpid creixement en 2021. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Marketing Directo)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a descarregar l’informe 
per obtenir una comprensió més profunda de la qualitat de 
mitjans i poder així assegurar que la vostra estratègia digital 
s’ocupi a la perfecció. CLICAR AQUÍ 

APG Espanya llança una campanya 
per posar en valor al planificador 
estratègic dins de la cadena creativa

Hi ha la idea generalitzada en la indústria publicitària que l’acte 
de pensar correspon únicament als processos i departaments 
creatius. Abans, però, de pensament creatiu ha d’haver pensa-
ment estratègic que ajudi a descobrir, analitzar i comprendre els 
diferents camins per triar el més adequat.

Aquest és el concepte que vertebra la nova campanya de l’APG 
Espanya, desenvolupada per l’agència creativa Kitchen. Com 
a associació oberta a tots els professionals de la comunica-
ció, especialment, a tots aquells que es dediquen a la definició 
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d’estratègies de marca i estratègies de comunicació, en màr-
queting i publicitat, l’APG busca posar en valor el paper i la 
figura del planificador estratègic dins de la cadena creativa.

“Pensar abans de pensar” és el lema de la campanya que, a 
més, recull i defineix la visió i posicionament de l’associació 
quan parla de pensament estratègic. El propòsit de la iniciativa 
és definir el paper del planificador estratègic dins de la comuni-
cació, el màrqueting i la publicitat, com un facilitador al procés 
i un aliat en l’acotació dels camins que es poden explorar en el 
procés de treball en qualsevol àrea de pensament. (Font: Rea-
son Why . infografia: El Publicista) 

Bluemedia, comercialitzadora de Henneo, 
gestiona la publicitat de La Xarxa

Bluemedia, comercialitzadora de publicitat d’Henneo, ha incor-
porat a la seva gestió a La Xarxa, l’organització catalana que 
reuneix 48 televisions de proximitat líders en els seus territoris 
i a 135 ràdios locals. Segons explica Henneo, Bluemedia és 
l’agència encarregada de la venda dels espais publicitaris de 
La Xarxa des d’aquest mes. 

D’aquesta manera, es posen a disposició dels anunciants qua-
tre blocs de 3 minuts cadascun en totes les televisions. Els 
anuncis s’emetran en els següents horaris: 17:30, 18:30, 19:30 
i 21:30. I ho faran en pauta única i de manera simultània en 
totes les graelles televisives associades. Aquesta nova graella 
posa en valor a la proximitat, l’actualitat i el directe.

L’oferta de continguts i programació que ofereix La Xarxa és 
molt àmplia i variada. Recentment va arrencar una nova progra-
mació conjunta en les gairebé 50 televisions agrupades. (Font: 
Prnoticias)

Campanya per atraure turistes a 
Andorra

Andorra té un dels aires més purs del món. Una característi-
ca que s’ha utilitzat per a articular la nova campanya d’estiu 
del país dels Pirineus. El claim, ‘Si canvies d’aires, que sigui 
a un dels més purs del món’, fa l’ullet a l’espectador amb un 
condicional que segur que més d’un vol convertir en present. 
D’aquesta brisa que baixa les temperatures i a Andorra té una 
qualitat excepcional, es va extreure el concepte creatiu, fil con-
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ductor d’un espot on abunden les expressions amb la paraula 
‘aire’.

El storytelling de la peça comença precisament destacant la 
il·lusió que ens fa l’estiu amb una successió d’imatges que ens 
recorden el difícil que és sobreviure a la calor, la locució intro-
dueix Andorra amb espectaculars imatges. Seguidament també  
apareixen en imatges les principals declinacions de producte 
o palanques que ja es van tractar en la campanya d’hivern 
d’Andorra Turisme (naturalesa, shopping, wellness, cultura 
i gastronomia) acompanyades de la locució: “I a més podràs 
refrescar-te [escenes de Caldea] i donar-li un altre al teu look”. 
(Font: Marketing News)
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WSJ treu rendiment a la Intel·ligència 
Artificial en la seva redacció
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La intel·ligència artificial es va estenent a poc a poc a les redac-
cions i el seu ús va des de la publicació de dades de manera 
automatitzada, amb unes línies de context, com és el cas de 
resultats esportius, clima, terratrèmols, accions de borsa, etc., 
fins a la seva utilització en la recerca intel·ligent d’anomalies en 
grans volums de dades per obtenir notícies.

El rotatiu The Wall Street Journal, avança en l’ús de Intel·ligència 
Artificial en la seva redacció, amb línies de context i va dissen-
yar un programari, que fins i tot pot crear un esborrany d’article, 
per facilitar la feina de cada periodista.

Tenint un punt de partida, es facilita que la redacció pugui dedi-
car-se a elaborar el més rellevant, usant Intel·ligència Artificial, 
per tal de millorar el periodisme financer.

El nou sistema, va ser denominat com Draft Assistant, un gene-
rador d’articles en temps real que fa ús del processament del 
llenguatge natural per crear esborranys basats en els articles 
del mateix WSJ i de connexions API amb dades existents, així 
com d’un ampli corpus, i en connexions amb dades existents.

L’eina crea un esborrany per reporters i editors, capturant el to 
i la direcció dels mercats en aquest moment, i extraient dades 
essencials que són “tedioses d’escriure per a un reporter”.

Prenent aquest esborrany com a punt de partida, “el periodista 
pot combinar aquestes dades o enfocament amb la seva ca-
pacitat d’anàlisi i els seus coneixements, produint una història 
més interessant i de manera més veloç”. “Amb l’ordinador enfo-
cada en el “què”, -expliquen els editors del WSJ, els reporters 
poden enfocar-se en el “perquè”.

Destaquen que el que busquen és ajudar els seus periodistes 
perquè tinguin més temps per concentrar-se en coneixements 
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analítics propis del contingut del WSJ, per donar un millor ser-
vei a la seva audiència. (Fotografia: Fearless Wealth)

NOTA: Per ampliar la informació, El Butlletí de l’AMIC us acon-
sella veure i escoltar el vídeo So You Have the Data: WSJ im-
plements Artificial Intelligence in its newsroom, des d’aquest 
enllaç. 

Com imprimir gratis espectaculars 
mapes de Madrid, Barcelona, València 
o Màlaga (o fes el de la teva ciutat)

Dominic Roye és investigador 
al Departament de Geografia 
de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la i expert en visua-
lització de dades. En 2019 va 
explicar com representar el crei-
xement històric dels municipis 
espanyols des de finals de segle 

XIX fins a l’actualitat d’una manera molt gràfica, segons explica 
Antonio Sabán a Genbeta. 

Ara, Dominic Roye ha posat a disposició de qui vulgui descarre-
gar-los, i gratuïtament, els quatre mapes destacats en la imat-
ge que acompanya aquest text: Madrid, Barcelona, València i 
Màlaga, ideals per imprimir i emmarcar. Gràcies al fet que, com 
assenyala, Roye la “Direcció General de Cadastre d’Espanya 
disposa d’informació espacial de tota l’edificació a excepció del 
País Basc i Navarra”, és possible utilitzar el programari estadís-
tic (i llenguatge de programació) R per crear el mapa de la nos-
tra pròpia localitat. No és un procés per a tothom, però tampoc 
és una cosa impossible. (Font i infografia: Genbeta)

IMGDownloader, un servei per 
descarregar imatges per lots

Un dels recursos més abun-
dants del web són les imatges i 
això facilita moltíssim la feina de 
qui necessiti algunes de qualse-
vol tipus. No obstant això, com 
en tot procés, quan el nombre 
d’elements augmenta, la tasca 
podria complicar-se una mica. Per això, disposem d’un servei 
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https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/para-que-tengas-el-dato/para-que-tengas-el-dato-wsj-implementa-inteligencia-artificial-en-su-redaccion?ertthndxbcvs=yes&jwsource=cl
https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/para-que-tengas-el-dato/para-que-tengas-el-dato-wsj-implementa-inteligencia-artificial-en-su-redaccion?ertthndxbcvs=yes&jwsource=cl
https://www.dropbox.com/s/c1vggghr4wphst9/madrid_crecimiento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4oxkl3e7gaqb4h7/barcelona_crecimiento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/muyvj64ndfc2eiu/Valencia_crecimiento.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icq4tzog2ezhrut/malaga_crecimiento.pdf?dl=0
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online que permet descarregar imatges per lots des de qualse-
vol pàgina.

Es tracta d’IMGDownloader i funciona des d’un lloc web a on 
hem d’ingressar l’enllaç de la pàgina amb les imatges que vo-
lem obtenir, per descarregar-les en blocs i així es necessita. El 
millor de tot és que el servei és completament gratuït i no ne-
cessita processos de registre. Tot és qüestió d’ingressar al lloc, 
inserir l’enllaç de la web que conté les imatges i descarregar-
les. (Font: Tek Crispy – infografia: JustGeek)

Web per descarregar més de 100.000 
il·lustracions i icones gratis

Iconduck és una enorme llibreria amb més de 116 mil icones i 
il·lustracions completament gratuïtes i de codi obert, i el millor 
de tot, les podem baixar  en format vectorial (SVG), res d’icones 
només en PNG de baixa resolució. Totes les icones que trobes 
a Iconduck són gratis i es poden usar tant en projectes perso-
nals com comercials.

Una altra cosa genial d’Iconduck és que és un cercador, així 

que podem buscar qualsevol tipus de paraula per trobar el que 
necessitem entre la seva enorme llibreria de recursos. Si no es 
sap com manejar una imatge vectorial en SVG, convertir l’arxiu 
a PNG, ICO, JPEG, o fins i tot WebP és molt simple si s’importa 
amb alguna eina com Adobe XD, Pablo, Pixlr o Sketch. (Font: 
The Verge)

Pagaries 30 dòlars al mes per un 
navegador web més ràpid i que 
consumeixi menys bateria?

Per molt que millorin els navegadors web, sembla que no poden 
seguir el ritme de tot el que volem fer. Obriu massa pestanyes 
en un portàtil de pocs anys i el ventilador comença a girar, la du-
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rada de la bateria disminueix i el sistema comença a disminuir. 
Un ordinador més ràpid o més net pot solucionar-ho, però una 
startup anomenada Mighty té una idea diferent: un navegador 
web de 30 dòlars al mes que viu al núvol.

En lloc d’interactuar amb el vostre propi ordinador físic amb 
cada lloc web, emeteu un navegador web remot, que viu en un 
ordinador potent a molts quilòmetres de distància, amb la seva 
pròpia connexió de 1.000 Mbps a Internet.

De sobte, la vostra connexió a Internet decent es sentiria com 
una de les connexions a Internet més ràpides del món, ja que 
els llocs web carreguen aplicacions web de manera instantània 
i intensives que funcionen sense problemes, sense monopolit-
zar la RAM, la CPU, la GPU i la bateria, independentment de les 
pestanyes que tingueu es va obrir, perquè l’únic que fa el vostre 
ordinador és transmetre de manera efectiva un vídeo d’aquest 
ordinador remot (com Netflix, YouTube, Google Stadia, etc.) 
mentre envieu les ordres del teclat i del ratolí al núvol. Trobeu 
més informació en aquest enllaç. (Font i infografia: TekCrispy)
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https://www.mightyapp.com/
https://www.tekcrispy.com/2021/04/28/mighty/
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La CE aprova finançar un observatori 
de mitjans digitals amb 1,47 milions
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La Universitat de Navarra ha obtingut el suport de la Comissió 
Europea per liderar un consorci de 23 institucions espanyoles 
i portugueses que crearan un observatori per investigar els mi-
tjans digitals i monitoritzar les amenaces de la desinformació. 
Amb un finançament de 1,47 milions d’euros, IBERIFIER és un 
dels vuit ‘hubs’ regionals que formaran part de l’European Digi-
tal Media Observatory de la Comissió Europea.

L’observatori està integrat per dotze universitats, cinc organit-
zacions de verificació i agències de notícies, i altres sis centres 

d’investigació multidisciplinar. L’equip que liderarà el consorci 
des de la Universitat de Navarra el constitueixen l’investigador 
principal (IP) del projecte, Ramón Salaverría, juntament amb 
Ángel Arrese, Ana Azurmendi, Maria Carmen Erviti, Javier Se-
rrano, Pilar Martínez Costa, Bienvenido León i Charo Sádaba. 
Aquest projecte s’integra en la línia estratègica de recerca de 
la Universitat sobre ‘Social i comunicacions en l’entorn digital’.

El nou observatori centrarà les seves investigacions en cinc lí-
nies de treball. En primer lloc, investigarà sobre les caracterís-
tiques i tendències de l’ecosistema ibèric dels mitjans digitals. 
També desenvoluparà tecnologies computacionals per a la de-
tecció primerenca de la desinformació. A més, verificarà i des-
mentirà desinformació en el territori ibèric, reportant a la Comis-
sió Europea. Ha de preparar també informes estratègics sobre 
amenaces de desinformació, tant per al seu coneixement públic 
com per a les autoritats d’Espanya i Portugal. Finalment, treba-
llarà també en iniciatives d’alfabetització mediàtica dirigides a 
periodistes i informadors, joves i la societat en el seu conjunt.

Segons el catedràtic de Periodisme Ramón Salaverría, la posa-
da en marxa de IBERIFIER “suposa una fita en la investigació 
sobre els mitjans digitals, ja que crearà un observatori de màxim 
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nivell , compost per més de 70 investigadors, especialitzats en 
àrees com la comunicació digital, les ciències de la computació 
i les dades, i l’anàlisi estratègica”.

IBERIFIER és un dels vuit observatoris de mitjans digitals i des-
informació recentment aprovats per la Comissió Europea. Pel 
que fa a l’Estat espanyol, cap universitat catalana forma part 
del projecte d’aquest observatori, on si hi són les següents uni-
versitats: Universitat de Navarra (IP), Universitat Miguel Her-
nández d’Elx, Universitat de València, Universitat de Granada, 
Universitat Carlos III de Madrid, Universitat de Santiago de 
Compostel·la, Universitat Politècnica de València, Universitat 
Politècnica de Madrid, Universitat Rei Joan Carles i la Funda-
ció Universitària San Pablo CEU. Des de Portugal, se sumen a 
aquest projecte la Universidade de Aveiro i l’Institut Universitá-
rio de Lisboa - ISCTE. A més, formen part molts altres verifica-
dors i agències de notícia, així com centres d’investigació de 
tots dos països.

Formen part del projecte IBERIFIER com a verificadores y 
agencies de noticies: Maldita.es, EFE Verifica, Verificat, Polí-
grafo i Lusa - Agência de Notícias de Portugal. Altres centres 
d’investigació són: Barcelona Supercomputing Center, Real 

Instituto Elcano, FECYT, Centro Protocolar de Formação Pro-
fissional para Jornalistas – Cenjor, OberCom - Observatório da 
Comunicação i Associação Literacia Para os Media e Jornalis-
mo. (Infografia: Maldita.es)

Godó es llança a la conquesta de 
Madrid per la via de Prisa

El líder de la comunicació a Catalunya ha decidit que l’espai en 
què es desenvolupa és insuficient en un mercat global i després 
d’aconseguir el lideratge quantitatiu en la premsa digital espan-
yola i convertir-se en un dels tres primers mitjans espanyols en 
premsa impresa, Grup Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo 
i RAC1) ha decidit fer un salt qualitatiu i situar-se a Madrid com 
una referència ineludible del periodisme d’estat. Amb aquests 
vímets, l’empresa que presideix Javier Godó negocia amb la 
nova cúpula de Prisa la seva incorporació a l’accionariat en una 
posició preeminent.

L’operació es troba en fase embrionària, però passa per la con-
versió de les accions que el Grup Godó posseeix a Prisa Ràdio 
SA, una de les filials de Prisa Media SL, propietària, al seu torn, 
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de la xarxa d’emissores radiofòniques cadena SER. Segons 
Crónica Global les converses han tingut lloc en les últimes se-
tmanes entre Joseph Oughourlian, president de Prisa, i Javier 
Godó  i Carlos Godó, president i conseller delegat, respectiva-
ment, del grup barceloní. Segons sembla, el 20% de Prisa Rà-
dio podria representar després de la seva conversió un capital 
d’entre el 7% i el 10% del hòlding de Prisa. El percentatge final 
dependrà de valoracions i negociacions tècniques. Fins i tot 
aquesta posició accionarial podria reforçar-se amb aportacions 
dineràries addicionals. (Font: Crónica Global)

Onada d’acomiadaments de 
repartidors de premsa

Boyacá i Sociedad General Española de Librerias (SGEL), les 
dues principals empreses de repartiment de premsa i revistes 
d’Espanya, ultimen els termes de la seva fusió per crear un 
gegant del sector després d’anys d’una caiguda constant en 
el consum de premsa i revistes en suport imprès. La Comis-
sió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja estu-
dia l’operació i, de forma paral·lela, les empreses han posat en 
marxa ajustos de personal per culminar l’operació.

Boyacá és el líder de distribució de premsa a Espanya que tre-
balla en 21.000 punts de venda repartits en 5.000 ubicacions 
a tot l’estat. L’empresa reparteix més de 2 milions de diaris al 
dia i realitza més de 100.000 subscripcions diàries a domicili, 
d’acord amb les dades disponibles a la seva pàgina web.

Pel que fa a SGEL, la companyia és la més gran distribuïdora de re-
vistes internacionals a Espanya i el principal exportador de revistes 
espanyoles. La companyia, que compta amb una filial de comerç 
electrònic, Celeritas, pertany al fons Springwater i està presidida per 
Eduardo Montes, expresident de Siemens Espanya i de l’Associació 
Espanyola de la Indústria Elèctrica (Unesa). (Font: Voz Púpuli)

E-Show 2021 serà presencial a Fira de 
Barcelona

E-Show Barcelona, l’esdeveniment B2B d’ecommerce i retail 
líder a Europa, tornarà a obrir les seves portes els dies 7 i 8 de 
juliol de 2021 a Fira de Barcelona (recinte de Montjuïc). L’edició 
de 2021 serà un esdeveniment exclusiu per a directius i pro-
fessionals de sector de l’eCommerce i de el Màrqueting Digital 
amb accés limitat a 7.500 assistents. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

A l’estela de la celebració del Mobile World Congress, que pre-
veu reunir més de 45.000 professionals a Fira de Barcelona, 
E-Show se suma a la reactivació del sector firal amb una pro-
posta renovada i adaptada a les circumstàncies. Així, l’edició 
d’E-Show Barcelona 2021 comptarà amb la coorganització de 
la 1a edició de Technology for Màrqueting (TFM), fira líder a 
Anglaterra dirigida a professionals del màrqueting digital. Un 
esdeveniment que compartirà espai i sinergies amb E-SHOW 
Barcelona. 

L’edició d’enguany compta amb la participació de més d’un cen-
tenar d’empreses expositores com Aplázame, Correus, Hubs-
pot, Mondial Relay, VTEX, GetResponse, UPS o Marketo Adobe, 
entre d’altres. L’oferta firal es complementarà amb 200 activitats 
programades i més de 50 ponències de 150 speakers nacionals 

i internacionals. Entre les temàtiques que s’abordaran, destaca 
la transformació de l’ecommerce i del màrqueting digital com a 
conseqüència de la crisi sanitària. 

També s’analitzaran els nous hàbits de consum, les implicacions 
de models de pagament Comprar ara, Pay Later (BNPL) i la inte-
gració de solucions tecnològiques com l’IA i el Big Data a la per-
sonalització del customer experience. Altres temes d’actualitat 
seran el “same day delivery”, la omnicanalidad i la sostenibilitat. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Cool Tabs)

Política Lingüística participa en el 
projecte europeu de recerca WMT21 
de traducció automàtica multilingüe
La Direcció General de Política Lingüística dona suport al 
projecte europeu de recerca sobre el multilingüisme en la 
intel·ligència artificial WMT21 a través de la col·laboració en 
el desenvolupament compartit de traductors automàtics entre 
llengües d’una mateixa família sense haver de passar, entre la 
llengua d’origen i la d’arribada, per una llengua intermediària 
amb més recursos.
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Aquest projecte explorarà si la informació en una llengua es 
pot transferir a altres llengües relacionades i obtenir una tra-
ducció de qualitat sense necessitat de passar per llengües com 
l’anglès o l’espanyol. Per fer-ho, s’han triat idiomes de dues 
famílies de llengües indoeuropees, la nord-germànica i la romà-
nica: el català, l’occità i el romanès entre les llengües romàni-
ques, i l’islandès, el noruec bokmål i el suec entre les llengües 
nord-germàniques.

La traducció automàtica multilingüe ha demostrat un gran po-
tencial. No obstant, els models solen ser entrenats i avaluats 
des de l’anglès o cap a l’anglès, on hi ha més dades disponi-
bles, i partint del supòsit que els models utilitzats es poden ex-
portar als parells d’idiomes amb pocs recursos. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Eixos que vertebraran l’edició del 
Mercat Audiovisual de Catalunya MAC 
2021

 

El 29 de setembre el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC 
2021) celebrarà a Granollers (Barcelona) una nova edició que 
es vendrà marcada pel retorn a la presència per part dels par-
ticipants, expositors i públic. La seva programació girarà al vol-
tant de tres temes temàtics: periodisme mòbil, ràdio musical i 
podcast. D’una banda, hi haurà sessions dedicades a analitzar 
un fenomen que guanya protagonisme: el periodisme mòbil, co-
negut popularment com a Mojo (periodisme mòbil).

Es tracta de l’ús de les noves tecnologies per obtenir una ma-
jor connectivitat, autonomia i accés a l’objecte informatiu, però 
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també l’abast de l’escrit. Per tant, implica la possibilitat de ge-
nerar, editar i publicar contingut en temps real mitjançant eines 
digitals.

El MAC prepara sessions, tant amb tècnics com amb periodis-
tes, perquè pugui explicar la vostra experiència amb aquesta 
nova forma de treballar. D’altra banda, en una època en què les 
cançons es consumeixen generalment a través de plataformes i 
aplicacions digitals, MAC fomentarà la reflexió sobre el futur de 
la música de ràdio i la seva adaptació als nous temps.

L’edició del 2021 també se centrarà en el fenomen del podcast, 
aquesta vegada en forma de programa. Sota el títol El club del 
podcast, s’ha consolidat la puntuació MAC d’aquesta modalitat, 
que des del 2018 funciona consecutivament amb un programa 
de sessions adequat. (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Panorama Audiovisual)

Formació al Col·legi de Periodistes

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.

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.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- On line. 
Sessió en directe. Dimecres 12 de maig (de 10.00h a 11.30h) 
- Aquest webinar, presentat per Adrià Caballero, permet conèi-
xer més d’una vintena d’eines online, aplicacions mòbil i ginys 
de Wordpress que resolen o ajuden a creadors de continguts, 
professionals de la comunicació i, en extensió, a freelance i pro-
fessionals amb un blog o un canal digital.
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Flourish: comunica de manera creativa amb infografies en 
línia.- On line. Sessió en directe. Dijous 13 de maig (de 10.00h 
a 13.00h) - Construïm bones històries però no aconseguim 
compartir-les en xarxes socials. Has pensat si la teva comuni-
cació és creativa? Potser si afegeixes infografies en línia que es 
puguin compartir i et permetin sintetitzar la informació, el lector 
connecti més amb la teva història. Bárbara Díez t’ensenyarà 
a realitzar infografies interactives digitals sense necessitat de 
conèixer codis de programació.

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.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit.- Barcelona. Curs 
sense restricció horària. Del dilluns 17 de maig al divendres 18 
de juny (6 hores) - En aquest taller pràctic es donaran les pau-
tes necessàries per fer un reportatge, ensenyant, entre d’altres, 

com recopilar i organitzar la informació o com crear una agenda 
de contactes i l’alumne haurà de desenvolupar un treball amb la 
tutoria de la periodista Ana Salvà. 

Webinar: Recursos per produir contingut gràfic.- On line. 
Sessió en directe. Dimecres 19 de maig (de 10.00h a 11.30h) - 
L’objectiu d’aquest curs, conduït per Marta Aguiló, és conèixer 
conceptes de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de 
maquetar continguts, així com eines online que ens ajuden a 
dissenyar contingut gràfic per a documents, memòries corpora-
tives, web o xarxes socials. 

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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“La intoxicació informativa amenaça la 
llibertat de premsa”, segons B. Llorente
Per EFE
 

“La intoxicació informativa és actualment una de les principals 
amenaces per a la llibertat de premsa2, segons considera la 
presidenta de l’agència argentina de notícies Télam, Bernarda 
Llorente.  La primera dona al front de Télam opina que la crisi 
que es viu “és la quantitat d’informació no rellevant, moltes ve-
gades falsa, i també moltes vegades perjudicial”.

“Estem intoxicats; rebem massa estímuls i rebem poques cer-
teses o poques precisions, poca veracitat, moltes vegades en 
l’exercici de la informació, i en la quantitat d’informació que cir-
cula”, afegeix.

També assenyala que una altra de les amenaces per a la lliber-
tat de premsa és “la falta de professionalisme, moltes vegades, 
en el mateix exercici de la professió”.

La recepta per a combatre la desinformació és “tornar als prin-
cipis del periodisme”, segons Llorente, per a qui el bon periodis-
me va més enllà de les plataformes.

Consultada sobre el domini dels ingressos publicitaris a Inter-
net que tenen Google i Facebook, Llorente estima que aquest 
model de “mitjans tradicionals proveint d’informació gratuïta a 
les grans plataformes digitals ja té un límit perquè, en realitat, 
el que comença a estar en joc és la pròpia supervivència dels 
mitjans”.

Per a la periodista, “no es pot concebre un futur millor enmig de 
la societat de la informació i de la societat del coneixement on 
els mitjans no segueixin en un paper fonamental”.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Credibilitat
Després de la pandèmia, segons la periodista, entrarem en una 
etapa en la qual en funció dels “debats que siguem capaços de 
donar els ciutadans serà el món que serem capaços o no de 
construir en el futur”, i aquest desafiament té “moltíssim a veure 
amb si serem capaços de millorar o no el que tenim fins ara”.

“Tant de bo que siguem capaços perquè el que hem construït 
fins ara deixa molts forats, moltes desigualtats i un món, la ve-
ritat, molt qüestionat; un món difícil de sostenir-se en el llarg 
termini”, afegeix.

La presidenta de Télam indica que la pèrdua de credibilitat i 
influència dels mitjans de comunicació es deu, en part, al que 
els ha costat als mitjans tradicionals adoptar una resposta 
davant el canvi tecnològic. I també al fet que, segons la seva 
opinió, molts mitjans de comunicació, sobretot els més grans, 
“van passar d’un paper molt més de fiscals a ser protagonistes 
directes de l’escena política, i per tant van passar a jugar els 
seus propis interessos”.

Sobre la transformació digital dels mitjans, Llorente apunta que 
la digitalització condueix a “un canvi profund en com captem les 

notícies, en com les elaborem, en com les difonem i en com les 
consumim, i això ens porta a un altre tipus d’audiències, però 
també ens porta a un altre tipus de periodistes i altres tipus de 
productors”.

Contingut
La digitalització és avui “una forma de comunicar que va su-
mant llenguatges i cap és excloent”, assegura, i afegeix que 
l’important “és el contingut”. “De vegades, es confon molt el 
contingut amb les plataformes. I aquest crec que ha estat un 
dels grans errors”, conclou.

A l’agència argentina de notícies estan apostant pel Télam di-
gital, que comença amb la web”, avança Llorente, que també 
sosté que estan buscant permanentment formats diferents i am-
pliar l’agenda.

“Avui la gent i els més joves també estan preocupats per una 
sèrie de temes dels que moltes vegades les agències no s’han 
ocupat. Agendes que moltes vegades brillen per les absències 
més que per les presències”, assegura finalment la responsable 
de l’agència de notícies. (Fotografia: Clarín)
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Llegir la premsa de paper no contagia 
i és segur
Per Rafa López / Mediterráneo de Castelló

Un any i mig després de la irrupció d’aquest virus, el coneixe-
ment dels mecanismes de contagi ha avançat molt. Les imatges 
de consumidors desinfectant els envasos de menjar abans de 
guardar la compra del supermercat formen part del passat.

La comunitat científica ha comprovat la importància del contagi 
per aire, una cosa que l’Organització Mundial de la Salut va ne-
gar al principi de la pandèmia i que encara genera resistències. 

Els científics coincideixen totalment en l’escassa rellevància 
de la transmissió per fòmits –objectes i superfícies- del SARS-
CoV-2.

Segons els estudis citats pels CDC nord-americans, l’existència 
de virus viable és més gran en superfícies no poroses, com 
metalls, plàstic i vidre, però es redueix en pocs minuts a les 
poroses, com el paper de diari, on el virus s’inactiva més rà-
pidament. Això podria atribuir-se a l’acció capil·lar dels porus 
–l’efecte d’absorció que observem quan submergim l’extrem 
d’un paper de cuina en un líquid i veiem que es mou a través 
d’ell– i de l’evaporació més ràpida de les gotes d’aerosol. I tot 
això en condicions de laboratori. A la vida real, els hàbits nor-
mals d’higiene, la calor, la ventilació i la llum solar contribueixen 
a degradar encara més aquest virus.

Ja el juliol de 2020 Emanuel Goldman, professor de Microbio-
logia de la Rutgers University (EUA), opinava a The Lancet que 
“la possibilitat de transmissió a través de superfícies inanima-
des és molt petita, i només en els casos en què una persona 
infectada tus o esternuda a la superfície i algú més toca aques-
ta superfície poc després”. Al setembre, un estudi publicat a la 
mateixa revista científica i realitzat en un entorn hospitalari per 
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investigadors italians indicava que hi ha un baix risc de trans-
missió d’aquest coronavirus per fòmits en condicions de la vida 
real, sempre que es compleixin els procediments de neteja.

Com ha recordat en diverses ocasions José Luis Jiménez, cate-
dràtic de Química de la Universitat de Colorado (EUA) i referèn-
cia mundial en aerosols, altres virus que, com el SARS-CoV-2, 
tenen una coberta de lípids, no sobreviuen molt temps a les 
nostres mans, de manera que per infectar-nos amb aquest co-
ronavirus hauríem tocar-nos els ulls, les fosses nasals o la boca 
poc després de tocar una superfície contaminada, un gest que 
impedeix en gran mesura l’ús de la mascareta.

Els experts remarquen que rentar-se les mans és un hàbit 
d’higiene molt recomanable per evitar una àmplia varietat de 
malalties infeccioses, encara que la seva capacitat per reduir 
els contagis de Covid-19 es considera molt menor que altres 
mesures, com la distància social, l’ús de màscares ben ajusta-
des i una bona ventilació. Per exemple, un programa intensiu 
de rentat de mans al Regne Unit va reduir el contagi un 16%.
Un article científic recentment publicat a The Lancet i signat per 
José Luis Jiménez i altres científics aportava deu proves de la 
importància de la transmissió aèria del coronavirus, i una d’elles 

és l’escassa evidència existent a favor de les gotes grans i fò-
mits.

Per tant, fullejar un diari, setmanari, revista o un llibre llegit 
abans per altres persones no es pot considerar una pràctica de 
risc. (Fotografia: 20minutos)
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El difícil equilibri entre el periodisme i 
les relacions públiques
Per Jaigris Hodson, professora de la Royal Roads University  / 
IJNET-Xarxa Internacional de Periodistes

Les relacions públiques i el periodisme existeixen en una incò-
moda relació d’equilibri; una en què cada part depèn de l’altra 
com a porció d’un ecosistema de comunicació.

Abans el periodisme era l’actor més fort en la relació, però ara, 
com a resultat de les retallades en les redaccions, les relacions 
públiques s’estan tornant més dominants. I aquesta relació po-
dria soscavar la ja limitada confiança en les notícies.

Relacions públiques i periodisme
Les relacions públiques es defineixen com la pràctica d’utilitzar 
estratègies de comunicació per a construir relacions entre or-
ganitzacions -com empreses, institucions i governs- i el públic.

Tradicionalment, una de les connexions més importants per als 
professionals de les relacions públiques han estat els periodis-
tes, ja que depenen en bona mesura d’ells per difondre els seus 
missatges. Al seu torn, els periodistes recorren a les relacions 
públiques per trobar històries interessants o complir amb ter-
minis. De fet, segons la Societat Canadenca de Relacions Pú-
bliques, els professionals de les relacions públiques tendeixen 
a interactuar més amb els periodistes que amb qualsevol altre 
grup professional.

Aquesta relació va funcionar durant molts anys perquè els pe-
riodistes jugaven amb avantatge: tenien una cultura que els feia 
desconfiar dels professionals de les relacions públiques, el que 
els va ajudar a mantenir a aquesta indústria sota control. Qui 
decidia sobre el contingut era el periodista, i no necessàriament 
es conformava amb el comunicat que li estenia el relacions pú-
bliques.
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A canvi, els professionals de relacions públiques podien estar 
raonablement segurs que al públic li arribaria el missatge. Si 
els professionals de les relacions públiques fan alguna cosa per 
amenaçar la seva relació amb els mitjans de comunicació, no 
podran treballar de manera eficaç.

No obstant això, en els últims anys, com a resultat de la con-
solidació dels mitjans i l’auge de les xarxes socials, la relació 
entre les relacions públiques i el periodisme ha canviat. Si bé 
aquest canvi sembla afavorir a les relacions públiques, en rea-
litat ha donat com a resultat una disminució de la confiança cap 
a les notícies, i això és dolent per a tothom. Quan es trenca el 
delicat equilibri entre el periodisme i les relacions públiques, 
acabem amb un ecosistema d’informació que és menys fiable 
perquè està impulsat per objectius organitzacionals més que 
per l’interès públic.

Un equilibri canviant amb les notícies locals
Ara el periodisme depèn cada vegada més de les relacions pú-
bliques per sobreviure. Les notícies locals s’enfronten a una 
pressió sense precedents a causa de la consolidació dels mi-
tjans i el negoci de les xarxes socials. A mesura que els treballs 
en el periodisme s’esgoten, molts graduats talentosos així com 

periodistes reeixits estan acceptant treballs de relacions públi-
ques per poder arribar a final de mes.

Al mateix temps, nombroses redaccions amb problemes de li-
quiditat estan recorrent a publireportatges o contingut patroci-
nat per compensar la disminució dels ingressos. Com a resultat, 
més mitjans de comunicació difonen contingut de relacions pú-
bliques que sovint consisteix en informació incompleta i unilate-
ral que afavoreix a clients corporatius.
 

Per exemple, quan s’ofereix al públic informació que prové 
directament d’un comunicat de premsa, com l’eficàcia d’una 
vacuna contra la Covid-19, fets científics importants es poden 
minimitzar o deixar de banda. Això pot contribuir a erosionar la 
confiança del públic tant en la notícia com en el mitjà que la pu-
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blicarà. Si bé les relacions públiques tenen un paper a l’hora de 
garantir la confiança entre les organitzacions i el públic, algunes 
pràctiques poden provocar una disminució de la confiança en 
els mitjans.

Una altra àrea grisa de les tàctiques dels relacions públiques, 
com el astroturfing (la pràctica d’emmascarar els patrocinadors 
d’un missatge o organització per fer que una iniciativa, campan-
ya o projecte sembli que s’ha iniciat des de la societat civil, els 
moviments socials, de base o comunitaris, dirigeixen l’atenció 
dels mitjans cap històries que, d’una altra manera, els periodis-
tes no considerarien de gran interès periodístic). L’astroturfing 
suposa l’ús de xarxes socials per crear un suport popular fals 
cap a una organització o tema. Els mitjans de comunicació so-
len cobrir històries que reben molta atenció a les xarxes socials. 
Empreses de relacions públiques poc ètiques sovint exploten 
aquest fet comprant “m’agrada” i engagement, creant així una 
publicitat falsa per a un producte, persona o organització que 
d’altra manera no rebria atenció en absolut en absolut.

Repensant la relació
El periodisme no és perfecte, però aconseguir un equilibri amb 
les relacions públiques és beneficiós per a ambdues parts. A 

mesura que aquest equilibri es desplaça a favor de les relacions 
públiques, al públic li resulta més difícil confiar en les notícies. 
Això condueix a tàctiques de relacions públiques més agressi-
ves, el que erosiona encara més la confiança de l’audiència. 
Tothom hi perd.

Es poden prendre mesures per aconseguir l’equilibri desitjat. En 
aquest sentit, s’ha d’enfortir el periodisme, incloses les notícies 
locals, perquè els periodistes tinguin els recursos per rebutjar 
el contingut patrocinat i les propostes dels relacions públiques. 
Això vol dir que tots tenim un paper en la manutenció del pe-
riodisme que valorem, i s’han de desenvolupar nous models de 
finançament perquè les iniciatives periodístiques més petites i 
independents tinguin recursos per funcionar.

Per a això, les xarxes d’emprenedoria com indiegraf (xarxa 
d’emprenedors de notícies independents per accedir a suport 
tecnològic, de creixement i d’ingressos) i altres oportunitats per 
al periodisme han de ser recolzades amb capacitació en empre-
nedoria, recursos estatals i a través dels nostres propis hàbits.

Els periodistes que són prou valents com per convertir-se en 
empresaris i fundar els seus propis mitjans necessiten que pa-
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guem pel seu contingut a través de serveis de subscripció. Això 
tindrà un efecte de cascada, ja que aquests nous empresaris 
crearan nous mitjans que poden oferir oportunitats laborals a 
altres periodistes i estudiants de periodisme.

Finalment, les associacions professionals que agrupen a rela-
cions públiques han de fer més per castigar les empreses que 
utilitzen tàctiques manipuladores com l’ astroturfing. A l’enfortir 
el periodisme i posar límits a les relacions públiques, podem 
restablir l’equilibri i crear un ecosistema de mitjans més sa-
ludable per a tothom. (Infografies: Universitat de Barcelona i 
Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya)
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Perquè fem servir tants anglicismes 
innecessaris
Per Antonio Miguel Nogués, professor titular d’Antropologia So-
cial, Universitat Miguel Hernández / The Conversation
 

La tradició atribueix a l’emperador Carles V la frase «li parlo 
en espanyol a Déu, italià a les dones, francès als homes, i ale-
many al meu cavall». Si en comptes del segle XVI, l’emperador 
visqués avui, no hi ha dubte que hauria afegit que li parlava en 
anglès a l’ordinador, als empresaris i als seus seguidors a les 
xarxes socials.

Els negocis, la tecnologia i els mitjans de comunicació són els 
tres pilars que determinen la realitat d’un món global i, molt 

especialment, la manera en què ho pensem. L’anglès és, ac-
tualment, l’idioma en què es pensen i expressen les idees que 
regeixen el món dels negocis i de les finances; el de la ciència i 
el de la tecnologia; i, sobretot, el dels mitjans de comunicació i 
les xarxes socials. O sigui, de tot.

És tal l’abús d’anglicismes innecessaris que Mario Draghi, que 
va ser president del Banc Central Europeu i en l’actualitat pri-
mer ministre d’Itàlia, fa uns dies es va interrompre a si mateix 
durant una roda de premsa per reflexionar en veu alta: “Chis-
sà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi”  
(Em pregunto per què sempre hem de fer servir totes aquestes 
paraules en anglès).

A què anomenem anglicismes innecessaris?
Els lingüistes coincideixen que els neologismes s’adopten per 
tres raons principals: per prestigi, per ignorància o per buit 
semàntic. És a dir, prenem expressions d’altres idiomes per 
aparentar, per desconeixement que hi hagi una paraula en es-
panyol, o per referir-nos a una cosa nova, sigui incorporant di-
rectament el terme (programari, tsunami) o adaptant la seva 
fonètica a la grafia castellana (tuit, guasap).
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D’acord amb això, els especialistes denominen ‘estrangerismes 
innecessaris’ a les veus que provenen d’altres idiomes amb un 
significat idèntic a la paraula castellana: email/ correu, bullying/
assetjament, streaming/directe, meeting/reunió, online/a dis-
tància, rànquing/classificació, podcast/àudio, followers/segui-
dors, link/enllaç i un infinit etcètera.

La presència d’anglicismes innecessaris en alguns casos pot 
atribuir-se a la pretensió, com en newsletter  utlletí, o la ignoràn-
cia, com passa amb el terme flashback, que significa exacta-
ment el mateix que analepsis (retrospecció o escena retrospec-
tiva). No obstant això, considero que és necessari donar-li una 
volta perquè, com a científic social, em resulta difícil afirmar que 
tots els que fan servir aquests anglicismes innecessaris siguin 
uns ignorants o tinguin afectada la seva autoestima.

Tot i que els préstecs lingüístics són part consubstancial a qual-
sevol idioma, la seva ocupació no ho és en absolut. És a dir, 
quan triem una paraula enfront d’una altra ho fem condicionats 
pel registre lingüístic que dominem, per l’interlocutor a què ens 
dirigim, pels factors socioculturals i ideològics que ens definei-
xen i amb els quals ens identifiquem, i en funció de l’hora i el 
lloc en el qual parlem.

L’extensió de l’ús d’aquesta classe de paraules, que a més són 
més difícils d’escriure i de pronunciar, sempre ha interessat 
a la sociolingüística. Aquesta és una disciplina que estudia el 
comportament lingüístic dels parlants en relació amb el con-
text i amb els factors socials, culturals i polítics que emmarquen 
l’acte locutiu.

Ara que el llenguatge políticament correcte i inclusiu tempta els 
límits de la gramàtica, per què no hi ha tant inconvenient a l’ús 
dels estrangerismes innecessaris?

Per què es fan servir tant?
La resposta curta seria: perquè estem en un món global. No 
obstant això, tot resulta una mica més complex. Per respondre 
hem d’ampliar el focus i apartar-nos d’aquest intel·lectualisme 
que explica el fenomen reduint-lo a l’esnobisme o la ignorància.

Els principis de la filosofia del llenguatge i els treballs de Pierre 
Bourdieu sobre el poder simbòlic, demostren que les paraules 
que fem servir estan relacionades amb l’acceptació ideològica 
d’una determinada manera de pensar, parlar i estar en el món. 
Per aquest motiu optar per unes formes lingüístiques i no per 
altres serveix per reproduir un determinat ordre de paraules i 
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coses o, a canvi, per modificar-lo. Aquest és el principi que fo-
namenta el llenguatge inclusiu.

Potser la característica més distintiva del nostre món global és 
que les diferències entre l’aquí i l’allà han desaparegut. Gràcies 
a la tecnologia, podem parlar, jugar o tenir sexe amb algú que 
estigui a les antípodes com si estigués a la nostra vora. Aquesta 
constricció de l’espai-temps va trobar la seva màxima expressió 
durant el confinament.

Des de fa dècades assistim al procés de dissolució d’unes 
identitats nacionals en les que el territori i la llengua eren els 
principals factors de cohesió; paral·lelament sorgeixen noves 
identitats col·lectives.

Aquestes noves identitats, sigui al voltant de la reivindicació 
del no-binarisme o d’un esport electrònic, no necessiten cap 
d’aquests dos elements. Els ancoratges d’aquestes noves iden-
titats no tenen cap relació amb les fronteres d’un territori, ni 
amb el vocabulari que servia per designar-lo. D’aquí que l’ús 
d’estrangerismes no es percebi com una pèrdua d’identitat. 
Més aviat al contrari: poden ser l’argamassa que forja una nova 
identitat col·lectiva.

Aquest és el context ideològic en què els anglicismes troben el 
seu sentit i, per tant, deixen de ser percebuts com innecessaris 
pels quals els fan servir.

Una altra manifestació del globalisme
No obstant això, i aquesta és l’altra cara, no podem oblidar 
que l’ús d’anglicismes tan absolutament prescindibles com 
masterclass/classe magistral o timing/calendari-terminis, al-
tera la connotació que els termes en espanyol/català sí recu-
llen. Fa uns dies, un minirreportaje descrivia la precarietat que 
oculten termes com job-hopping, co-living, call-center o riders 
que, al dir-los en anglès, adquireixen distinció i elegància. Així 
mateix, a l’utilitzar crowdfunding en comptes de ‘finançament 
col·lectiu’, es difumina la potència transformadora que connota 
el col·lectiu; de la mateixa manera, al parlar de fake-news sem-
blaria que ens referim a una categoria nova i no al que són i han 
estat sempre: simplement mentides.

Els anglicismes innecessaris són el lèxic d’aquesta nova iden-
titat global que troba el seu epítom solidari al trasllat dels do-
micilis fiscals de joves youtubers o en la proposta espectacular 
d’una superlliga europea.
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Des d’aquest plantejament, l’ús d’anglicismes innecessaris 
és una altra manifestació del globalisme, entès com aquesta 
ideologia l’objectiu últim de la qual és fracturar les cohesions 
tradicionals -llegeixi, solidaritats- i encimbellar a l’individu com 
a institució. A poc a poc, l’ús d’aquestes paraules alienes van 
definint una realitat asèptica i distingida. Conformen un nou 
imaginari social desposseït de les connotacions històriques (so-
cials, culturals, polítiques i econòmiques) que sí que tenen les 
paraules en espanyol perquè estan ancorades en la memòria 
compartida dels seus parlants. Per tant, el que subjau a l’ús 
d’aquests anglicismes innecessaris no és una cosa tan intrans-
cendent com dirimir entre ignorància o pedanteria, sinó que té 
un fortíssim component ideològic. Vulgui o no el que els utilitza. 
(Infografia: Initec)
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Affiliate Marketing: nova font 
d’ingressos per a editors
Per Marc Christensen, especialista en mitjans digitals / World 
Association Of News Publishers

Històricament els mitjans han comercialitzat els seus espais pu-
blicitaris pel valor que implica per a una marca associar-se al 
contingut, context i audiència de la mateixa. Aquesta associació 
i impacte publicitari pot mesurar-se amb mètriques com abast, 
reconeixement, record, intenció de compra, favorabilitat, entre 
d’altres.

Els mitjans globals estan ara explorant una dimensió addicio-
nal a la construcció de marca clàssic i es tracta del màrqueting 
d’afiliació implementat en mitjans de notícies. Content-to-Com-
merce, Affiliate Content, o simplement affiliate marketing són 
les formes de descriure-ho.

El màrqueting d’afiliació és un tipus de màrqueting basat en el 
rendiment que implica que una marca o minorista recompensi 
a un editor per recomanar clients. Als editors se’ls paga quan 
les seves referències generen transaccions per al minorista. 
A nivell mundial, la participació en programes de màrqueting 
d’afiliats està augmentant i s’espera que la despesa arribi a 
més de vuit mil milions pel 2022.

Aquest tipus d’estratègies són uns dels models comercials més 
antics d’Internet. L’empresa A té una botiga en línia i necessita 
més compradors, de manera que recorre a l’empresa B per pu-
blicar enllaços a la botiga. Després, la Companyia A li dóna una 
comissió a la Companyia B per cada venda que pot rastrejar 
fins a una referència de la Companyia B.

Aquests programes van en augment a mesura que el negoci 
de la publicitat en línia experimenta un canvi significatiu. Les 
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empreses de mitjans busquen més fonts d’ingressos a mesura 
que les tarifes publicitàries tradicionals s’aplanen i cauen. Les 
empreses que solen comprar anuncis per promocionar els seus 
productes busquen contingut a què pugui associar-se i a el ma-
teix temps generar vendes identificables a una font.

Pioners en el màrqueting d’afiliats.
Si bé, no se l’hi deia d’aquesta forma i el model no tenia exac-
tament les mateixes característiques que el digital, editors de 
revistes com Meredith, Condé Nast, Dennis, Hearst i altres van 
ser pioneres en conceptes de contingut comercial a l’aprofitar 
el posicionament i lleialtat a les seves marques. Crucial per als 
conceptes del màrqueting d’afiliats és que la marca ha de tenir 
un propòsit, certament una missió i autenticitat, possiblement 
una ressonància emocional i personalitat.

Els editors de revistes es trobaven en una posició única per 
donar els primers passos en continguts comercials. Les seves 
marques no només van adoptar un propòsit, sinó que el tipus 
de contingut produït en la seva majoria no era la notícia seriosa 
i dura emprada pels diaris tradicionals.

Si bé els diaris tenien moltes raons culturals per no transfor-
mar les seves capçaleres/marques per continguts comercials, 
les revistes no tenien aquest tipus de limitacions i, gràcies a la 
seva flexibilitat, aconseguien explorar altres models d’ingressos 
alternatius a la publicitat clàssica. Hearst, per exemple, va co-
mençar a invertir en contingut comercial a través de ressenyes 
de productes fa uns anys en diverses de les seves revistes: 
Popular Mechanics, Men‘s Health, i Cosmopolitan.

El creixement de màrqueting d’afiliació com a generador 
d’ingressos addicionals. 
Per Marie Claire UK, els ingressos per comerç electrònic i afi-
liats van representar només el 2% dels ingressos totals el 2017. 
A finals de 2020, havien augmentat al 40% de tots els ingressos 
digitals, el que representa un creixement anual del 675%.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El 2017, Shopify va començar a treballar amb BuzzFeed per aug-
mentar la visibilitat dels seus comerciants, el que marca el pas 
més gran de BuzzFeed en el màrqueting d’afiliats fins a la data. 
El procés va ser bastant simple, BuzzFeed inclouria enllaços a 
Shopify en alguns dels seus articles i rebria una comissió so-
bre les conversions de vendes realitzades a partir d’aquests en-
llaços. A canvi d’això, BuzzFeed va acordar un tant per cent de 
cada venda que rondava entre 10 i el 25 per cent per cada una. 

El 2016, The New York Times va comprar The Wirecutter per 
30 milions de dòlars, amb l’esperança de beneficiar-se de 
l’audiència de nínxol del lloc i els ingressos d’afiliats.

Una publicació amb un gran nombre de seguidors i l’autoritat 
per recomanar un bon producte pot cobrar una tarifa més alta 
als comerciants, que estan disposats a pagar pels clients po-
tencials convertits directament.

Gràcies a l’auge de el comerç electrònic, i a mesura que més 
i més consumidors eviten les botigues minoristes físiques en 
favor de plataformes en línia com Amazon, es recorre cada ve-
gada més als llocs de ressenyes en línia per esbrinar quins 
productes val la pena comprar. Wirecutter ha reemplaçat osten-

siblement a l’empleat de la botiga Best Buy que podria guiar-lo 
a través de les característiques de cada televisor o ordinador 
portàtil a la venda.

Tant els anunciants com els editors poden iniciar associacions. 
Un editor podria tenir una propera llista sobre els millors refri-
geradors, per exemple, i després comunicar-se amb els afiliats 
per veure quines empreses pagaran tarifes més altes perquè 
apareguin els seus refrigeradors en aquesta llista. Després es 
connectarien a la xarxa d’afiliats o al programa directe del mi-
norista, crearien un compte i rebrien un xec mensual per les co-
missions. Com millor s’exerceix l’afiliat, més ven el comerciant.

La confiança és el factor principal
Comenceu per ser sincers. A la majoria dels lectors no els im-
porta que el mitjà guanyi una comissió amb les seves compres, 
mentre sigui sincer.

Al publicar contingut sobre un producte o indústria, es converteix 
en una font de coneixement i discerniment per a aquells interes-
sats en l’espai, generant així confiança i brindant-li, com a produc-
tor de contingut, l’oportunitat de recopilar dades de clients, com 
correus electrònics i números de telèfon, a canvi del contingut útil.
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El contingut és vital per a les experiències comercials
L’experiència comercial moderna encarna el concepte que el 
client sempre té la raó. Els clients d’avui prefereixen investigar 
abans de comprar un producte. La raó d’això rau en el continu 
bombardeig d’anuncis que reben a totes les hores del dia en 
tots els seus dispositius, des de la televisió fins a les platafor-
mes de xarxes socials i mitjans online. En lloc de deixar que les 
marques dictin el que han de comprar, els clients estan en una 
posició molt millor per fer-ho ells mateixos.

El comportament de compra del client també ha evolucionat. 
En lloc de que els venguin, les persones prefereixen establir 
una connexió amb les marques que estimen. En conseqüència, 
les marques ja no competeixen basant-se en el preu, sinó a les 
relacions que estableixen amb els seus clients.

Contingut comercial
Generalment, és una secció que està separada del site d’una 
publicació, però també poden ser llocs separats. Aquests edi-
tors estan realment enfocats a parlar sobre productes, produc-
tes únics que s’adapten a la seva audiència i ofertes i promo-
cions “del millor del web’.

Aquests editors parlen dels productes com el seu enfocament 
principal, pel que estan oberts a la discussió sobre les comis-
sions i, sovint, se senten feliços treballant només per comis-
sions.

Llocs de Nínxol
Com el seu nom indica, els llocs de nínxol són llocs que tenen 
un tema molt específic i, com a tals, compten amb audiències 
i associacions molt enfocades. A causa d’això, tenen taxes de 
conversió més altes.

La gent sol visitar aquests llocs de nínxol per investigar especí-
ficament una cosa i, per tant, és més probable que compri. Els 
visitants veuen aquests llocs de nínxols i els seus escriptors 
com a experts.
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Clubs de Fidelització i Cashback (Devolució de diners)
Els llocs de devolució d’efectiu tendeixen a ser molt rendibles 
des d’una perspectiva de ROI i poden generar altes taxes de 
conversió a causa de la seva posició més baixa en l’embut. Els 
anunciants trien interactuar amb aquest tipus de llocs agregant 
un incentiu atractiu a una oferta simple.

Llocs de cupons
Els llocs de cupons tenen una base de membres establerta que 
pot ser molt útil si estan buscant millorar la taxa de conversió i 
augmentar els ingressos. Si bé aquests llocs no són adequats 
per a marques de luxe d’alta gamma, ja que els seus visitants 
solen ser sensibles al preu, estan exercint un paper important 
en la barreja general d’editors com un dels tipus d’editors de 
major conversió en comparació amb altres categories d’editors.

Llocs de comparació
Els llocs de comparació són essencials per a executar un pro-
grama d’afiliats reeixit, però és important recordar que aquest 
tipus d’editors necessiten informació de productes optimitzats 
per garantir resultats optimitzats i un bon recorregut de l’usuari.

Tots aquests tipus de llocs podrien ser implementats per mitjans 
editors, ja que ràpidament podrien derivar trànsit a la secció i 
aprofitar la penetració i audiència que ja tenen a través del seu 
contingut editorial tradicional.

Esdeveniments Especials
Els editors digitals poden obtenir beneficis quan combinen esde-
veniments del món real amb el màrqueting d’afiliació que poden 
ser des d’esportius (Olimpíades, Mundial de Futbol, campionats 
de la regió o locals), Comercials (Hot Surt, BackToSchool, Dia 
de la Mare) o alguna causa major com un fenomen meteorolò-
gic o de salut (subministraments per a emergències).

Visions no tan optimistes
Actualment, el màrqueting d’afiliats no és rebut amb els braços 
oberts pel 100% dels publishers atès que molts professionals 
de mitjans creuen que aquest competeix directament amb el 
seu negoci de venda d’inventari publicitari.

El negoci de la venda publicitària rau en el valor que aporta el 
contingut per aconseguir construir la imatge de marca, el reco-
neixement i la intenció de compra i l’abast que té el missatge de 
l’anunciant dins el públic objectiu.
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Dimensions mesurables que tenen un preu i un valor es-
pecífic.
Activa campanyes de màrqueting d’afiliats sense tenir en comp-
te totes aquestes dimensions podria interpretar-se com una 
subestimació el valor que aporten els mitjans.

Ex: un usuari ingressa en una secció d’automòbils i en lloc de fer 
clic, es disposa a fer la compra físicament a la concessionària. 
Serà molt difícil mesurar l’aportació que va tenir el mitjà en la 
generació d’aquesta venda. I aquest ingrés associat a la venda 
dependrà tant de la plataforma d’e-commerce, com a l’atenció 
al client, el servei de venda, seguiment i gestió comercial de 
l’anunciant.

Si un mitjà ofereix una campanya d’afiliats i l’anunciant no ven 
prou per cobrir l’inventari destinat a aquesta campanya, el CPM 
efectiu del mitjà es veurà afectat de forma negativa. És un risc 
activar un canal de màrqueting d’afiliats? És possible que sigui 
així si es fa de forma independent i no integrada a l’inventari i 
formats que es comercialitzen habitualment.

El punt important a destacar aquí, és que els mitjans poden ge-
nerar estratègies d’afiliats incorporades a campanyes de bran-

ded content i publicitat tradicional del mitjà. D’aquesta forma 
és un canal addicional i no és un reemplaçament per a la font 
d’ingressos principal de la capçalera.

Beneficis per a les dues parts
Com abans s’ha dit, el màrqueting d’afiliats no ha de canibalit-
zar els ingressos d’altres fonts, com la publicitària o les subs-
cripcions. Així mateix, la combinació entre contingut i comerç 
electrònic pot beneficiar tant a anunciants com a mitjans perme-
tent realitzar un seguiment dels resultats i gestionar els paga-
ments automàticament després d’un període determinat.

Les empreses de mitjans, revistes i llocs de contingut estan cada 
vegada més interessades en el màrqueting d’afiliació i s’estan 
lliscant cap a ell, però el seu desafiament rau en entendre com 
afecta al seu negoci principal, els costos d’implementar-lo i el 
benefici net que li generarà. No en va un gegant mediàtic com 
The New York Times es va avançar al seu temps comprant Wi-
recutter el 2016 quan encara registrava guanys de prop de 150 
milions de dòlars en ingressos de comerç electrònic. (Infogra-
fies: Ahrefs, Shopify Experts, Better)
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Dia Mundial de la Premsa: Precarietat 
i periodisme: avui ‘toca’ parlar-ne
Per Joan Vila i Triadú / Media.cat

Aquest 3 de maig fou el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. 
Ho va establir l’ONU el 1993, per tal de difondre “que una prem-
sa lliure, pluralista i independent és un component essencial 
de tota societat democràtica”. Des d’aquell any, la UNESCO, 
l’entitat de les Nacions Unides encarregada de l’educació, la 
ciència i la cultura, convida tots els països del món a reflexio-
nar “sobre la llibertat de premsa i les diverses qüestions que 
concerneixen els àmbits del periodisme, la informació i la co-
municació”.

El vespre de dilluns, diverses entitats catalanes relacionades 
amb la comunicació, entre les quals el Grup Barnils, aplegades 
en la Comissió Periodigne (apòcope de Periodisme Digne), fem 
un acte virtual sota el títol ‘El virus de la precarietat. Periodistes 
en temps de pandèmia‘. No és casualitat, la data que hem es-
collit. Amb la intenció de lligar estretament l’1 de maig, jornada 
reivindicativa del moviment obrer mundial, i el 3 de maig, dia 
on reivindiquem els drets concrets dels i de les periodistes, ens 
ha semblat que era pertinent parlar de precarietat, i de com la 
pandèmia i els seus efectes mundials, hi ha incidit, agreujant-la 
encara més.

El mot ‘precarietat’, aplicat al món laboral, es refereix a “aquella 
feina no convencional que està mal pagada, és insegura, no té 
protecció i no pot sostenir una llar”, segons van definir el 2006 
les especialistes en dret laboral nord-americanes Judy Fudge i 
Rosemary Owens al seu llibre Precarious Work, Women, and 
the New Economy. Les quatre parts de la frase apliquen perfec-
tament a la majoria de feines periodístiques que es fan actual-
ment al nostre país: estan mal pagades (amb xifres irrisòries per 
a qualsevol tasca qualificada com és la d’informar), són insegu-
res (no tenen cap continuïtat en el temps, és a dir, són intermi-
tents, segons les necessitats o les arbitrarietats dels mitjans), 
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no tenen protecció (ni tan sols un contracte de col·laboració, ja 
no diguem la cobertura sindical o l’empara dels col·legis pro-
fessionals) i, a conseqüència de tot això, no permeten a les 
persones que les fan sostenir la seva llar dignament.

Per això parlem de ‘precarietat’ enlloc de reflexionar sobre al-
tres matèries, en aquest dia de la Llibertat de Premsa. No estem 
dient que no sigui important parlar de la llibertat d’expressió, de 
la persecució de què són objecte els periodistes a tot el món, 
de la independència dels mitjans dels poders econòmics o polí-
tics… és clar que cal parlar també de tot això. Però si oblidem, 
o releguem a un segon terme, l’extensió i generalització de la 
‘precarietat’ laboral, aquesta llosa que aboca milers de joves 
periodistes (i no tan joves!) a deixar la professió o a perdre la 
salut fent sis feines mal pagades alhora i ni tan sols així arribar 
a un sou digne, estem desenfocant el problema veritable amb 
què ens enfrontem.

Per això, el pentadecàleg 15 accions per un periodisme digne, 
que vam redactar i aprovar les entitats que formem la comissió 
el novembre de 2018, en una assemblea oberta de periodistes, 
té com a punt 1 el que diu que cal “fixar un nou marc de condi-
cions de treball amb dignitat a les empreses de comunicació”. 

I explica com creiem que s’hauria de fer: aprovant “una Llei de 
Drets Laborals dels i les periodistes que eviti les subcontrac-
tacions com a forma de degradar llocs de treball i que inclogui 
els/les col·laboradors/res i freelances, així com la incorporació 
de les tarifes d’aquest col·lectiu als convenis laborals i la seva 
publicació a les pàgines web dels mitjans”.

I encara, al punt 9, reitera que “els poders públics han de pro-
moure un marc d’activitat a les empreses de comunicació en 
tots els seus aspectes que els permeti desenvolupar la seva 
tasca amb el ple respecte als drets laborals i professionals dels 
seus treballadors i treballadores”, que és una altra manera de 
demanar-ho, posant en aquest cas el focus en les empreses, 
que són les que han de respectar els drets laborals bàsics, però 
també en les administracions públiques, que han de facilitar-
ho establint les normes reguladores o legals i també amb les 
corresponents inspeccions i garanties a l’hora de donar sub-
vencions i ajudes.

És aquesta una reivindicació exclusivament gremialista o sindi-
calista en els termes clàssics? Considero que no, perquè com 
a rerefons, tenim la segona part del lema que vam utilitzar en 
l’acte públic que havíem de fer el 3 de maig de 2019 i que la 
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pluja ens va obligar a ajornar fins a un mes després: ‘Periodis-
me digne, ciutadania lliure’. És evident que només si l’exercici 
del periodisme es basa en unes condicions laborals dignes, pot 
ser útil per avançar cap a una ciutadania lliure, empoderada 
mediàticament, que defensi la llibertat d’informació com a dret 
fonamental bàsic. Mentre calgui estar més preocupat per si es 
pot sobreviure sense haver de canviar de professió, és utòpic 
exigir a ningú que pensi en la ciutadania quan informi i no es 
doblegui a segons quines pressions. Llibertat de premsa? Sí, 
per descomptat, però abans i com a condició sine qua non, dig-
nificació i prou de precarietat. (Infografia: Som Pollença)
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Vicent Boscà: “A la revista Saó 
exercim la censura en favor de la 
llibertat”
Per Quim Miró / Comunicació21

Vicent Boscà i Perelló (Alaquàs, València, 1959) és periodista i 
director de la revista Saó, la degana del País Valencià. Funda-
da el 1976, va ser de les primeres capçaleres editades en va-

lencià un cop va finalitzar la dictadura franquista. Més enllà del 
prestigi acumulat en els 45 anys d’existència, Saó ha rebut més 
d’una desena de premis i distincions de l’ecosistema comuni-
catiu valencià. Abans d’incorporar-se com a director de Saó, va 
treballar a 7 Dies de la Comarca i Levante-EMV. A Comunicació 
21, Boscà aposta pel periodisme d’anàlisi que promou Saó i 
defensa la seva mirada valenciana.

Degana de la premsa al País Valencià. Quina singularitat 
té Saó?
Que és una revista fundada i impulsada per sectors progres-
sistes de l’Església valenciana, fermament compromesos amb 
el valencianisme cultural, la normalització lingüística i social de 
la llengua, i les premisses renovadores del Concili Vaticà II ba-
sades en el diàleg de l’Església amb la cultura, la política i la 
societat.

Per quins continguts aposta Saó?
Prioritzem l’anàlisi, la reflexió i el pensament que no pas la in-
formació, amb una clara mirada valenciana. Als inicis era una 
crònica viva de la societat valenciana girant al voltant de dues 
temàtiques: la societat i l’Església.
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Una capçalera sorgida en l’Església valenciana i, en canvi, amb 
una mirada totalment progressista. No és un contrasentit?
És cert que tot plegat havia generat problemes i confusió al llarg 
de tots aquests anys. No oblidem que Saó va néixer quan Fran-
co acabava de morir i que, tot i ser una capçalera sorgida de 
l’Església valenciana, va ser capaç d’aglutinar els intel·lectuals 
més rellevants que no eren precisament creients. Saó sempre 
ha exercit de vincle dins la societat valenciana. La revista ha 
evolucionat, però manté la seva essència.

Amb 46 anys de vida i en valencià.
Sí, és un autèntic miracle que 46 anys després encara tingui 
continuïtat. El més diferenciador és el quadern, que en cada re-
vista dediquem a un tema monogràfic d’interès i d’allò que ens 
preocupa. Som una revista que exercim la censura, i no ens 
n’amaguem com ho fan la majoria de mitjans de comunicació.

Què vol dir?
Qui vulgui escriure a Saó necessita complir un seguit de requi-
sits. El primer és creure en el País Valencià i la seva llengua, i 
el segon, des d’una visió progressista i nacionalista no podem 
acceptar la publicació d’articles o reflexions d’opcions feixistes. 
A Saó exercim la censura en favor de la llibertat.

Com s’ha adaptat la revista de paper al format digital?
Ho hem fet sempre dins les possibilitats reals del projecte. En 
format paper sumem més de 460 números de periodicitat men-
sual, que es diu aviat. Fa cinc anys enrere, Saó va fer el salt al 
digital on publiquem notícies, i en canvi els articles els deixem 
madurar primer per als lectors de paper i després els compartim 
en format digital. Un gran avenç ha estat l’aposta de l’APPEC 
–del qual en formen part– amb l’iQuiosc, on sumem lectors des 
del format digital.

Quin és el repte que té la revista Saó a curt o mitjà termini?
Captar gent jove, tot i que som conscients que les revistes 
d’anàlisi i de reflexió no serien el producte més llaminer per 
oferir-los. Actualment a la gent els costa llegir més d’una piula-
da, però volem seguir apostant per una revista que es creu el 
País Valencià i la seva llengua. Així i tot, es percep que hi ha 
una generació de joves que s’han educat en valencià a casa i 
a l’escola i que s’ho creuen. I això és molt encoratjador. Fruit 
d’això, el proper quadern del mes de maig el dedicarem al pa-
per que estan tenint els influencers al País Valencià.
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Quin és el suport de les administracions als mitjans escrits 
en valencià?
Des de les administracions no ha canviat gaire l’escenari. Du-
rant l’època de majories absolutes del PP, els mitjans en valen-
cià no teníem cap subvenció, però amb el Govern del Botànic 
la dinàmica és la mateixa. Fa dos i anys i que esperem una 
convocatòria de subvencions per als mitjans de comunicació 
en valencià i costa d’entendre. El meu desig és deixar d’estar 
pendent d’una subvenció i, per això, cal que sumem com més 
subscriptors millor.

La pandèmia ha incrementat la crisi en els mitjans de co-
municació. Com es viu des del sector editorial?
El periodisme en general viu en una crisi absoluta. Tant econò-
mica com de concepte, per això cal fer un replantejament. Si a 
tot plegat li afegeixes que la llengua vehicular del teu mitjà és 
el valencià, encara ho fa més complex. Així i tot, hi ha diversos 
aspectes que ens salven: la imaginació i creure en allò que fas.

Acumula més de tres dècades lligat a la revista i la meitat 
com a director.
He tingut una gran sort, que és el lligam amb aquells qui han fet 
possible l’edició de Saó durant tots aquests anys. Les reunions 

del consell de direcció sempre han estat sessions en les quals 
hi han format part persones molt cultes que m’han aportat mol-
tíssim com a professional i com a persona. Per a mi, Saó ha 
estat una escola de vida. (Fotografia: Comunicació21)
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