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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Zoom Events, una oportunitat perquè els mitjans de proximitat llancin i rendibilitzin els esdeveniments en línia
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Com fer la transició del periodisme tradicional al de solucions?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Journalism Trust Initiave (JTI), una plataforma contra la desinformació

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Estudi de Remuneració Global 2021, ara 100% digital

NOVES EINES
Les galetes a Europa: moltes webs no donen opció a rebutjar-les, tot i que ho dicta la llei. Ara això canviarà 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La generació Z entra al mercat laboral

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El degà de la Facultat de Comunicació de la UCLM defensa les subscripcions de pagament en els mitjans
TRIBUNA: AMIC, una estructura de país que sempre hi és
ENTREVISTA: Jaume Giró: “No es pot explicar bé allò que es fa malament”
ANÀLISI: Tots els intents de regular Internet per part dels governs d’Espanya
DOSSIER: Una vacuna contra la desinformació? Els newsgame i la teoria de la inoculació
OPINIÓ: Periodisme i periòdic, algun futur?
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Zoom Events, una oportunitat perquè 
els mitjans de proximitat llancin i 
rendibilitzin els esdeveniments en 
línia
Per Laboratorio de Periodismo

L’explotació d’esdeveniments és en alguns mitjans la tercera 
font d’ingressos, després de la publicitat i els ingressos per lec-
tor. O ho era, al menys, fins a l’arribada de la pandèmia, que 
ha obligat a suspendre temporalment els grans esdeveniments 
presencials o a traslladar-los a un entorn en línia.

Però si bé molts mitjans de comunicació consolidats o amb més 
estructura de personal han pogut fer aquest trasllat de l’entorn 

físic a l’online, i programen regularment esdeveniments de pa-
gament o només per a subscriptors, altres empreses informa-
tives més modestes, com els mitjans de proximitat i regionals, 
han hagut d’aparcar aquesta via d’ingressos encara incipient 
per manca de l’experiència o capacitat tecnològica necessària 
per crear els seus propis espais d’esdeveniments i gestionar 
tot el que implica, des de les subscripcions fins al cobrament 
d’entrades. 

Tot i que és cert que algun programari dissenyat per webi-
nars o meets pot servir momentàniament, a l’adaptar-se amb 
passarel·les de pagament, per a petits esdeveniments, no són 
solucions tot en un, ja que estan pensats majoritàriament per a 
reunions de treball, videoconferències o webinars, i els mitjans 
més petits com els locals es troben amb dificultats per integrar 
tot el procés en un mateix espai.

Algunes empreses, com Clickmeeting, per exemple, sí que per-
meten adaptar el seu programari per a esdeveniments de certa 
grandària, però s’ofereix com una cosa fora dels seus paquets 
convencionals i es desenvolupa a mida per al mitjà de comuni-
cació que ho sol·licita. 
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Davant d’aquesta tessitura, l’anunci de Zoom, que s’estrenarà 
en uns mesos, presenta una plataforma dissenyada específica-
ment per a esdeveniments: Zoom Events. La plataforma serà 
veritablement una porta perquè aquests mitjans de proximitat o 
regionals comencin a explotar aquesta via d’ingressos en línia, 
en un moment en què el canvi d’hàbits creat pels confinaments 
i el teletreball ha normalitzat l’experiència d’assistir a conferèn-
cies i altres actes en línia, i la gent està més disposada a assis-
tir-hi en un entorn virtual.

Què serà Zoom Events?.- Zoom Events, segons han anunciat 
des de la plataforma de videoconferències, serà “una solució tot 
en un que brindarà als clients les eines necessàries per crear 
una àmplia gamma d’experiències virtuals atractives”.

Zoom ja va llançar l’any passat OnZoom, un marketplace 
d’esdeveniments, però que arrossegava els mateixos proble-
mes que les altres; és a dir, permetia crear, organitzar i mone-
titzar esdeveniments però fent ús del mateix sistema de reu-
nions i seminaris web de Zoom, i exposar-los en aquest espai, 
juntament amb d’altres. Una mena d’Amazon d’esdeveniments. 
OnZoom es quedarà com un directori d’esdeveniments, i Zoom 
Events es constituirà en una plataforma tot en un per a la gestió 

integral d’esdeveniments, segons els organitzadors, de manera 
molt senzilla.

Segons ha anunciat Zoom, la nova eina, que serà de pagament, 
destacarà per diverses característiques, però n’hi ha dos que 
encaixen perfectament amb les necessitats dels mitjans més 
modestos:

1.- Centre virtual unificat per a tots els esdeveniments.- 
Brindarà a les empreses la capacitat de crear un “centre” on 
s’enumeraran tots els seus esdeveniments amb la informació 
corresponent sobre cada experiència. D’aquesta manera, els 
mitjans tindran en la mateixa plataforma tot l’històric i la progra-
mació regular que desenvolupin.

Falta per saber si serà possible tenir aquest espai sota un sub-
domini del mateix mitjà de comunicació o si es podrà, d’alguna 
manera, embeure o incrustar per obtenir l’audiència i que quedi 
sota la pròpia marca.

2. Networking entre assistents.- Un dels valors afegits dels 
esdeveniments presencials, i pel qual realment molts assistents 
paguen entrades, no és tant pels ponents sinó pel networking, 
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per la possibilitat de crear relacions professionals en els mo-
ments de pausa.

La nova plataforma d’esdeveniments de Zoom “oferirà als amfi-
trions d’esdeveniments la capacitat de crear esdeveniments de 
diverses sessions, com conferències, en les quals els assis-
tents poden connectar-se entre si en un vestíbul virtual”.

D’aquesta manera, encara que l’experiència segueixi sense 
ser la mateixa, aquesta possibilitat pot augmentar l’interès pels 
esdeveniments en línia de mitjans, a l’imitar un networking pre-
sencial. (Il·lustració: Virtualand)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Com fer la transició del periodisme 
tradicional al de solucions?
Per Jorge Rodríguez / Xarxa Internacional de Periodistesw

 
Si ets periodista el més segur és que ja hagis rebut invitacions 
per participar en tallers, webinars o xerrades enfocades en el 
periodisme de solucions (PS). Fins i tot, és probable que tam-
bé hagis vist convocatòries de beques per a realitzar treballs 
en aquesta línia periodística, però no saps com fer la transició 
des d’un acostament més tradicional, que és el que domina les 
redaccions del món.

El PS s’ha convertit en Trending Topic en els últims anys, i amb 
la pandèmia, ha vingut a presentar-se com una nova ruta per 

al periodisme i els periodistes, per abordar una gran varietat de 
temàtiques, que van des de la salut pública fins al canvi climàtic 
i la protecció de l’entorn.

Primer de tot, hem de tenir clar quina és la diferència entre el 
periodisme tradicional i el de solucions. El primer que hem de 
fer és preguntar-nos de quina manera abordarem un tema en 
específic? Si el nostre objectiu, per exemple, és únicament el 
de presentar una problemàtica o una denúncia en concret, el 
més probable és que el nostre abordatge es faci des d’una visió 
periodística més tradicional. “Des de l’acadèmia, però sobretot 
des de les redaccions, se’ns ensenya que el que està malament 
és notícia”, i això és el que ven o interessa, va dir Fabrice Li 
Lous, periodista de La Nació de Costa Rica.

En canvi, el PS va més enllà de la denúncia i presta atenció 
a detalls que usualment passem per alt, o bé no li donem la 
importància que realment mereixen. “Si un periodista fa anys 
que, cobrint una font, de sobte mai ha vist les solucions a certs 
problemes com a notícia, sinó que quan succeeixen (les solu-
cions), deixa de cobrir-se el tema, perquè ja es va solucionar”, 
va afegir Li Lous.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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És aquí on pot sorgir l’oportunitat d’explicar “històries podero-
síssimes” en què el tema principal deixa de ser el problema 
(corrupció, manca de recursos, il·legalitats, etc.), i el que cobra 
rellevància és la manera en la qual la població, l’Estat o qualse-
vol persona involucrada, aborda la situació a la recerca d’una 
resolució definitiva.

“Hem de fer-nos la pregunta de qui està fent propostes, i in-
vestigar, de manera rigorosa si aquesta proposta està funcio-
nant o no”, va esmentar Jorge Hurtado, periodista nicaragüenc. 
D’acord amb aquestes preguntes que ens fem constantment, 
la nostra visió cap als temes que cobrim cobra una nova pers-
pectiva, i ens permet produir continguts que, potencialment, 
poden atraure nous públics, així com elevar la connexió que 
tenim amb ells.

L’enfocament abans de res
La transició cap al periodisme de solucions és possible sempre 
que com a periodistes siguem creatius a l’hora d’abordar certs 
temes, a més d’innovadors i d’enfocar-nos en aquelles fonts 
que proposin respostes que puguin ser aplicades en l’entorn en 
què vivim. Per aconseguir-ho, és important consultar a totes les 
fonts que el temps ens permeti, llegir articles publicats en altres 

mitjans locals i internacionals, i esprémer el cercador web el 
més que puguem.

També és important també tenir en compte que el PS no només 
deu enfocar-se en aquelles situacions que hagin estat 100% 
eficaces, sinó que podem treballar històries on hi hagi estat tot 
el contrari. “No es tracta de tapar el sol amb un dit. Amb el pe-
riodisme de solucions explicarem com s’arriba a la solució, però 
també quines són les limitacions per arribar a aquesta solució”, 
va dir Li Lous. 

Per aconseguir-ho, i aquest pot ser una dada de gran importàn-
cia, cal realitzar un  esforç més gran per contrastar la informació 
que tenim a les nostres mans. Això podria presentar una dificul-
tat per a molts periodistes, ja que implica invertir més temps i 
recursos en un sol tema.

No obstant això, segons Hurtado, això no necessàriament és una 
barrera difícil de superar. Va afirmar que si bé el PS està associat 
a peces molt més elaborades, amb gràfics, infografies i vídeos 
explicatius construïts a partir de molts dies de treball investigador, 
també és possible fer-ho en el dia a dia, mitjançant la producció de 
petites peces que vagin introduint el concepte de solucions.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“Si li proposes al teu editor una història que et prendrà sis mesos 
produir-la, clar que te la rebutjarà, però si un va produint-poc a 
poc, hi haurà més obertura a les reaccions per a aquest tipus de 
periodisme”, va dir Hurtado. Després de tot, el PS, va afegir, és 
de benefici per al mitjà, perquè genera “més engagement amb 
el públic”, el que al cap i a la fi es tradueix en major trànsit cap 
a les plataformes del nostre mitjà.

Tots dos periodistes coincideixen en assegurar que tot això és 
possible aplicar-ho, tant en peces més elaborades com en peti-
tes notes diàries, sempre que aprenguem a variar l’enfocament 
amb el qual abordem les temàtiques que cobrim. “La pandè-
mia ens ha deixat exemples de que és possible treballar des 
del confinament, fent un bon ús d’Internet i de totes les eines 
digitals al nostre abast i aplicant un enfocament de solucions. 
Simplement és fer un gir d’enfocament i no buscar excuses”, 
rebla Li Lous.

“Se’ns demana que li donem més veu a la problemàtica en lloc 
de a la solució, i és per això que sempre ens mantenim en el 
més tradicional, (però) donar-li la volta d’enfocament cap a qui 
ho està fent millor és el més important per poder començar en 
aquest tipus de periodisme. Sempre hi haurà algú que està do-

nant resposta a diferents temàtiques d’interès social”, segons 
afirma Hurtado. (Il·lustració: Center for Media Engagement).

Condé Nast Espanya (Vogue, Vanity 
Fair) ultima un ERO de mig centenar 
de persones
Condé Nast ultima un Expedient de Regulació d’Ocupació 
(ERO) que, excepte canvis d’última hora, afectarà 49 treballa-
dors de la companyia a Espanya, segons fonts consultades per 
Vozpópuli. Aquesta és l’última proposta que l’editora de Vogue i 
Vanity Fair ha posat sobre la taula de negociació. El període de 
consultes acaba aquest divendres.

Al principi, l’empresa tenia previst acomiadar 55 persones, 
però durant les negociacions s’ha aconseguit reduir el nombre 
d’afectats. Els acomiadats formen part de les redaccions i els 
equips comercials. A Espanya, l’editora compta amb al voltant 
de 200 empleats.

De forma paral·lela, les fonts consultades expliquen que Con-
dé Nast ha obert 25 noves posicions a les que poden aplicar 
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els afectats per l’ERO. Mentrestant, al voltant de 72 empleats 
han signat un comunicat intern en què denuncien que l’ERO és 
“inassumible” en un context de pandèmia “on hi ha la prohibició 
específica d’acomiadar”. (Font: Vozpopuli)

L’Agència EFE reprèn la negociació 
del seu conveni col·lectiu i descarta 
les prejubilacions
Després de cinc anys sense renovar el conveni col·lectiu, 
l’Agència EFE reprendrà el proper 9 de juny les converses per a 
un nou acord. Ho farà amb la mediació de l’SIMA, Servei Inter-
confederal de Mediació i Arbitratge. Així ho han acordat després 
de la reunió que ha tingut lloc en les últimes hores. Les dues 
parts han adquirit dos compromisos clars. El primer, que en els 
propers dies es designarà el nom de la persona que exercirà 
com a mediador i president de la taula negociadora. I la segona, 
datar el 9 de juny com a data límit per reprendre les converses 
que reobriran les negociacions entre les dues parts.

La reducció de la plantilla és un altre dels temes que es nego-
ciaran en aquestes converses. Des de la direcció de l’agència 

de notícies descarten les prejubilacions des de l’inici d’aquesta 
negociació. Asseguren que no existeix el dret a la jubilació anti-
cipada. En referència a una possible onada d’acomiadaments, 
la direcció ha assegurat que dependrà de les negociacions de 
Govern amb els agents socials. No serà l’únic factor que de-
termini el futur de la plantilla, l’assignació dels ajuts del fons 
europeu també seran determinants en aquest aspecte.

Un altre punt discordant entre les dues parts és el Pla Estratè-
gic proposat per la direcció. Des de fa mesos, la plantilla d’EFE 
ha demandat una major transparència sobre el seu contingut i 
insisteix en la manca d’informació que tenen d’ell mateix. (Font: 
PR Notícias)

Hearst planteja acomiadar un terç de 
la seva plantilla a Espanya

Hearst Espanya posa xifres al seu Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO). El grup editorial ha plantejat als treballadors 
la seva intenció d’acomiadar 97 persones, xifra que equival al 
31,3% de la plantilla. O, el que és el mateix, proposa prescindir 
d’un terç de la seva força laboral.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons indiquen des del comitè d’empresa, l’empresa ha obert 
el període de consultes per negociar el procés d’acomiadament. 
Amb aquesta finalitat s’ha constituït una taula de negociació 
formada per 16 persones, tres pertanyents a la direcció de la 
companyia i tretze a la RLT (Representació Legal dels Treba-
lladors).

Els plans de la companyia passen per reduir la força laboral 
de la filial, així com “el portfoli (capçaleres, títols, revistes) 
que no contribueixi, que resulti irrentable, no competitiu i/o no 
estratègic”. Cal recordar que entre les marques editades per 
Hearst estan Elle, Cosmopolitan, Diez Minutos, Harper’s Ba-
zaar, Men’s Health, Supertele, ¡Qué me dices! o Fotogramas. 
Aquesta última es troba en procés de venda des de fa més d’un 
any. (Font: Dircomfidencial)

L’editora d’El Mundo i Expansión 
activa un nou ERO per a l’àrea 
corporativa
Les retallades no cessen en Unidad Editorial . L’editora de El 
Mundo i Expansión ha posat en marxa un Expedient de Regu-

lació d’Ocupació (ERO) en l’àrea corporativa de el grup. És a 
dir, tots els empleats que no pertanyen a les redaccions i que 
treballen per a la societat Unidad Editorial SL, segons expliquen 
fonts consultades per Rubén Arranz per a Vozpópuli.

Les retallades en l’àrea corporativa se sumen als altres dos 
ERO que Unidad Editorial ja tenia en marxa des de fa setma-
nes, un en la seva divisió de revistes i un altre a Logintegral, la 
seva empresa de distribució i logística. Les redaccions del grup, 
que engloba capçaleres com El Mundo, Expansión o Marca, per 
ara no s’han vist afectades. (Font: Vozpópuli)

Carles A. Foguet, nou director general 
de Comunicació del Govern

El primer Consell Executiu de la nova legislatura ha aprovat el 
nomenament del politòleg Carles A. Foguet com a nou director 
general de Comunicació del Govern. Substitueix Jaume Clotet 
i Planas, qui exercia el càrrec des de 2016. Foguet ha estat 
director de comunicació d’Esquerra des de 2016, amb respon-
sabilitat sobre les àrees d’imatge, premsa i digital, i ha dirigit 
l’estratègia comunicativa del partit i la formació de portaveus.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Carles A. Foguet és llicenciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona, Màs-
ter en Direcció de Màrqueting i Comunicació per la Universitat 
Oberta de Catalunya, i postgrau en Comunicació i Estratègia 
Política a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. Director de 
comunicació del magazín cultural Jot Down des dels inicis de 
la capçalera (2012), i coimpulsor del blog col·lectiu Cercle Ge-
rrymandering.

Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat consultor de 
comunicació estratègica a Xavier Roig i Associats (2007-2013), 
responsable de comunicació de l’Oficina del Tricentenari (2013-
2015), productor del programa Afers exteriors de TV3 (2014-

2015), i cap de projecte de la campanya Ara és l’hora d’Òmnium 
Cultural (2015), entre d’altres. Foguet també és professor asso-
ciat d’Oratòria i Discurs Polític a la Universitat Pompeu Fabra 
i docent als màsters de comunicació política de la BSM-UPF, 
ICPS-UAB, URL i UC3M. (Font i fotografia: Comunicació21)

La periodista Patrícia Plaja, nova 
portaveu del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la 
incorporació de la periodista Patrícia Plaja, fins ara responsable 
de comunicació dels Mossos d’Esquadra, com a portaveu del 
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Govern. El nomenament respon a la voluntat del nou executiu 
de canviar la manera de comunicar, amb l’objectiu de “profes-
sionalitzar la comunicació” i la “voluntat de traslladar la informa-
ció a la ciutadania amb tota la claredat i la màxima celeritat”. 
“És fonamental que el govern informi de les decisions preses, 
evitant les especulacions”, va afegir. 

El president Aragonès va assegurar que Plaja treballarà per 
“aquesta transformació i  professionalització de la comunica-
ció” i va explicar que la nova portaveu, que també podrà com-
parèixer conjuntament amb consellers i conselleres del Govern, 
“dedicarà el seu coneixement a professionalitzar tots els àm-
bits de la comunicació pública del Govern” i “donarà compte 
dels fets, posicionaments i decisions des de la independència 
professional i política”. A més, les tasques de la nova portaveu 
aniran més enllà de les rodes de premsa dels dimarts i també 
participarà en les tasques habituals de la Direcció General de 
Comunicació del Govern. (Font: Govern.cat – fotografia: Jordi 
Cotrina/Diari de Girona)

Quim Miró rep un premi de l’IPECC 
per la seva tasca liderant el portal 
Exterior.cat

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) 
ha fet públics els guanyadors de la 33a edició dels Premis Jo-
sep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols, que 
distingeixen catalans o catalanòfils residents a l’exterior per la 
projecció de la llengua i la cultura catalanes i el manteniment de 
la presència catalana al món.

Enguany un dels guardonats és el periodista Quim Miró, cap 
de continguts d’Exterior.cat, per la seva tasca al capdavant del 
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digital. Des de Saint Louis, als Estats Units, Miró lidera aquest 
portal impulsat pel Grup Comunicació 21 el gener de 2019, i 
que s’ha consolidat com a mitjà de referència entre la diàspo-
ra catalana. En aquests més de dos anys, Exterior.cat suma 
100.000 usuaris únics, lectors de 160 països diferents i ha su-
perat les 350.000 pàgines vistes segons Google Analytics. A 
més, l’any 2019 Miró va ser l’impulsor del Casal Català Sant 
Louis-Midwest. (Font i fotografia: Regió7)

Neix el Club Mèdia, un fòrum de diàleg 
entre periodistes i personatges públics

La Demarcació de Tarra-
gona del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya i 
la Societat El Círcol, de 
Reus, han arribat a un 
acord per a la creació del 
Club Mèdia, un fòrum off 
the record que, a partir 

del mes de juny, aplegarà periodistes i personatges públics per 
tractar temes d’interès comú. 

La finalitat del nou club és ajudar els professionals de la co-
municació a generar coneixement, obrir vies de diàleg sobres 
aspectes d’actualitat i reflexionar sobre qüestions de present 
i futur que marquen l’agenda mediàtica. En aquest sentit, els 
assistents plantejaran preguntes, demanaran informació o de-
batran amb el personatge convidat en temes que li són propis, 
intentant establir sempre un clima de diàleg i de respecte mutu 
sota la batuta d’un moderador designat per a l’ocasió. (Font: 
Periodistes i infografia: Periodistes.cat)

La Rambla, el nou mitjà de proximitat 
del Poblenou de Barcelona

La Rambla és un nou mitjà cooperatiu que neix amb l’objectiu 
d’esdevenir un referent d’informació per al veïnat del Poblenou de 
Barcelona. La capçalera compta amb edició digital i també en pa-
per, de la qual al maig s’ha publicat un número zero. La Rambla ha 
estat impulsada per un grup de cinc persones vingudes del món 
de la comunicació i amb un vincle molt estret amb el barri.

La Rambla es presenta com “un mitjà proper, arrelat al territori 
i amb visió crítica, però alhora compromès amb l’objectivitat i la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://larambladiari.cat/
https://larambladiari.cat/la-rambla-en-paper/
https://larambladiari.cat/la-rambla-en-paper/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ètica periodística”. La voluntat és ser un espai de debat i opi-
nió, per arribar a ser “l’altaveu de les reivindicacions veïnals”. 
El treball és voluntari i el funcionament assembleari. Totes les 
decisions són consensuades. (Font: MAE)
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Journalism Trust Initiave (JTI), una 
plataforma  contra la desinformació
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
Reporters Sense Fronteres (RSF) ha anunciat el llançament 
de Journalism Trust Initiave (JTI), una plataforma digital per 
a la transparència. Segons expliquen des de l’organització, 
l’objectiu d’aquesta eina és promoure un periodisme fiable. 
D’aquesta manera, busca construir un ecosistema d’informació 
més sa per poder identificar i promoure una informació fiable i 
restaurar la confiança al gran públic en els mitjans.

Els criteris desenvolupats per RSF són la base sobre la qual 
se sustenta la JTI. L’organització periodística ha elaborat una 
llista de punts al costat de més de 130 organitzacions i actors 
del sector mediàtic, l’univers acadèmic, els organismes de re-
gulació i autoregulació, les empreses tecnològiques i el sector 
de desenvolupament dels mitjans. El marc de referència emprat 
ha estat publicat pel Comitè Europeu de Normalització (CEN).

El funcionament de la plataforma JTI es divideix en tres eta-
pes. En primer lloc, el mitjà pot realitzar una autoavaluació a 
través de l’aplicació, que consisteix en una verificació interna 
de la seva conformitat amb el marc de referència de la prò-
pia JTI. A continuació, pot triar difondre públicament els resul-
tats d’aquesta avaluació, que adopta la forma d’un “informe de 
transparència”. Finalment, l’última etapa del procés consisteix 
en una auditoria externa que realitza una avaluació de forma in-
dependent per un organisme de certificació acreditat. Després 
de completar amb èxit les tres etapes, el mitjà quedarà certificat 
i rebrà el segell JTI.

“En el caos informatiu actual, les notícies falses, la propagan-
da i els discursos d’odi tenen un avantatge competitiu sobre el 
periodisme”, assegura el secretari general de RSF, Christophe 
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Deloire. “Això comporta conseqüències negatives tant per al pú-
blic, ja que limita la seva capacitat de prendre decisions basades 
sobre fets, com per a la sostenibilitat del periodisme. Si volem 
sortir d’aquest engranatge, hem d’invertir la tendència avalant 
al periodisme a través d’un mecanisme extern de confiança. La 
JTI és una iniciativa que pretén canviar el marc actual fent de la 
normalització de processos professionals un valor tangible i, per 
tant, un element de durabilitat del periodisme”, explica.

La desinformació, enemic públic de el periodisme
La desinformació cala entre totes les capes de la societat, al-
terant els missatges que es volen transmetre i confonent al pú-
blic. Segons el baròmetre 2020 de la consultora Edelman Trust, 
prop del 74% dels internautes estan “preocupats” pel fenomen 
de la desinformació que afecta les xarxes socials i el 64% d’ells 
recorre als mitjans per accedir a informacions fiables.

A l’exposar al públic la qualitat del seu treball, els mitjans no 
només responen a les necessitats de les seves audiències, sinó 
que amplien el seu camp d’influència i augmenten les seves 
fonts d’ingressos. L’eina única que els proposa JTI els permet 
assolir aquests objectius i, a més, provar que els seus proces-
sos són conformes amb la “norma JTI”.

“La crisi de confiança que afronten el periodisme i els mitjans 
és tal que tota iniciativa que identifiqui processos editorials com 
normalitzats i de qualitat, i contribueixi a crear distància entre 
les redaccions professionals i els difusors de mala informació 
és benvinguda”, assegura el director de l’Associació Mundial 
d’Editors de Premsa WAN-IFRA, Vincent Peyrègne. “Ja sigui 
optant per una simple autoavaluació dels seus processos edi-
torials amb l’aplicació JTI o per una certificació completa de 
qualitat, el fet que recorrin a normes explícites contribuirà a 
identificar mitjans amb redaccions dignes de confiança”, afe-
geix. (Infografia: EBU)

NOTA: El lector trobarà més informació en aquest enllaç.

La Unió Europea eleva el to contra els 
gegants d’internet en la seva gestió 
de la desinformació
La Comissió Europea no està contenta amb el treball que re-
alitzen les plataformes per tallar la desinformació i ha decidit 
incrementar el nivell d’exigència sobre elles. Això es substància 
en la necessitat de revisar el Codi de Bones Pràctiques Contra 
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la Desinformació  elaborat el 2018, a causa de llacunes i pro-
blemes en el context d’”una campanya massiva antivacunació”.

Aquestes són paraules de la vicepresidenta  Vera Jourová, que 
ha afegit que “un codi més fort cal perquè necessitem que les 
plataformes i altres actors se centrin en els riscos sistèmics dels 
seus serveis i l’amplificació algorítmica, deixin de fixar les seves 
pròpies polítiques i deixin de fer diners amb la desinformació, 
mentre preserven la llibertat d’expressió”.

En concret les autoritats comunitàries han detectat cinc àmbits 
en els quals demanen major esforç a aquestes companyies: la 
qualitat de la informació que ofereixen, les mètriques associa-
des, la revisió independent, la manca d’activitat de verificació 
suficient i la monetització de desinformació mitjançant publicitat.

D’altra banda, Jourová va plantejar l’establiment d’un grup de 
treball permanent,  presidit per la Comissió Europea, del què 
formarien part els signants del codi, així com representants del 
Servei Europeu d’Acció Exterior, reguladors de mitjans audio-
visuals europeus (ERGA) i  Observatori de Mitjans Digitals. La 
seva tasca seria ajudar a mantenir actualitzat el codi al con-
text tecnològic, social, empresarial i legislatiu de cada moment. 
(Font: Dircomfidecial – fotografia: Tvn2)

Unidad Editorial llança QR Premsa, per 
recuperar l’hàbit de lectura en els bars

Unidad Editorial ha llançat la iniciativa QR Premsa, un projecte 
amb l’objectiu de fomentar la recuperació de l’hàbit de lectura de 
la premsa diària en l’hostaleria. Aquesta posada en marxa, pione-
ra en el sector dels mitjans de comunicació, permetrà als clients 
dels bars i restaurants subscrits tenir accés a El Mundo, Marca o 
Expansión depenent de l’opció triada per cada establiment.

A través dels dispositius tecnològics, com telèfons mòbils o tau-
letes, es podrà escanejar un codi QR -etiquetes i adhesius que 
estaran visibles en les taules de cada local- que redirigirà a 
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l’usuari a un web app d’Unidad Editorial des d’on es podrà llegir, 
de forma gratuïta, el diari del Grup a quin el bar estigui subscrit.

QR Premsa permetrà als clients de cada local gaudir d’un bi-
nomi que ha estat inseparable durant dècades: el de llegir la 
premsa diària mentre consumeixen, però a través d’una expe-
riència digital i personal, sense compartir cap element físic amb 
altres clients i lectors i d’una manera senzilla, sense descarre-
gar cap aplicació mòbil i amb usos il·limitats. (Font: MAE)

L’AMIC Illes Balears estrena pàgina web

L’AMIC Illes Balears estrena el web amicib.media. La platafor-
ma digital té l’objectiu de donar suport als 42 mitjans de comu-
nicació associats a l’AMIC Balears i ser un referent per als pro-

fessionals de la comunicació,  les administracions, pel conjunt 
del sector de mitjans d’informació balears i per a les empreses 
del territori.

D’una banda, el web amicib.media ofereix serveis per als 
associats com banc d’imatges, banc de continguts, control 
d’audiència, formació, butlletí setmanal, carnets de premsa, 
etc.; informa de les últimes notícies de les capçaleres associa-
des, així com de les últimes novetats de l’Associació.  D’altra 
banda, AMIC IB també ofereix serveis a les empreses i a les 
administracions públiques de planificació de campanyes pu-
blicitàries, on l’associació s’encarrega de tot el procés, amb 
l’objectiu de fer arribar el missatge, a través dels mitjans asso-
ciats, a tots els segments que la companyia vulgui.

Des de l’AMIC Illes Balears s’afavoreix l’intercanvi d’experiències 
professionals, opinions i suggeriments entre tots els editors, es 
desenvolupen plataformes conjuntes que permeten a tots els 
editors gaudir d’unes eines i recursos que contribueixen a mi-
llorar els seus sistemes de gestió i la qualitat dels seus mitjans.

Entre els objectius prioritaris de l’Associació, estan defensar els 
interessos dels associats i del conjunt de premsa, representar 

COMUNICACIÓ DIGITAL

www.amicib.media


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

els associats davant de les administracions, promoure iniciati-
ves en benefici de la premsa, dignificar el col·lectiu, facilitar la 
planificació de publicitat i intercanviar coneixements i informa-
ció entre els seus membres. (Font: Redacció AMIC – infografia: 
amicib.media)

Revista Cambrils, 25 anys a Internet

La revista Cambrils, associada a l’AMIC, commemora els seus 
primers 25 anys de presència a Internet. El web es va iniciar 
amb l’edició del juliol de 1996 i mostrava diferents articles de 
l’edició mensual impresa. S’hi incloïa el Tema del Mes, articles 
d’opinió, i una selecció de notícies de les diferents seccions 
de l’edició mensual a més d’un apartat amb reportatges his-
tòrics publicats anys abans a les pàgines de Revista Cambrils. 

La connexió del periòdic local a Internet es va fer a través del 
servidor Tinet, impulsat per la Fundació Universitària Ciutat de 
Tarragona, xarxa pionera en aquest terreny a Catalunya.

Fa ja quinze anys, l’1 de gener de 2006, la pàgina web de la Re-
vista Cambrils es va convertir en el diari digital revistacambrils.
cat, essent així el primer diari de Cambrils, en aquest cas amb 
suport virtual, al llarg de tota la seva història. Al llarg d’aquests 
quinze anys l’audiència ha anat pujant arribant a superar els 
434.000 usuaris únics i les prop de dos milions de pàgines 
vistes. Enguany, revistacambrils.cat ha incorporat un nou dis-
seny a la capçalera per tal de commemorar aquests aniversari 
de diari digital. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: 
Ajuntament de Cambrils)

Les redaccions d’El Periódico i Sport 
se’n van a l’Hospitalet de Llobregat

Grup Zeta ha anunciat que durant aquest any canviarà la seva 
seu central, traslladant-la a l’Hospitalet de Llobregat. Així doncs, 
tant El Periódico com Sport surten de Barcelona per primera ve-
gada des que es van fundar, a finals de la dècada de 1970. La 
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seu actual de Zeta està en un edifici de l’any 1962, de sis plantes, 
però el nou edifici serà més nou, de 2021, i segons l’empresa, 
“ofereix un millor aprofitament espacial per al desenvolupament 
de les nostres diferents activitats”.  Si bé el canvi pot anar bé a 
Sport, que ara no té un bon espai, no serà tan positiu per a El Pe-
riódico. L’empresa, que es de fa anys viu una situació econòmica 
precària, no ha volgut dir quant estalviarà amb el canvi de seu.

Ara mateix, només el 25% de la plantilla està treballant presen-
cialment, però tot i així, el comitè d’empresa no està d’acord 
amb el pla, ja que la plantilla s’aniria de l’oficina de Consell de 
Cent a una zona bastant aïllada. Alguns empleats han definit la 
nova oficina com “un polígon mal comunicat si no és en cotxe” 
o han dit que “la zona no és massa recomanable per als que 
surten de nit de treballar”. (Font: CatalunyaPress)

Barcelona espera el Mobile World 
Congrés 

El GSMA Mobile World Congress de Barcelona és el punt de 
trobada de la indústria sense fils. A més de les innovacions de 
productes i seminaris són les últimes tendències en la indústria 

en vuit sales on es discuteixen i es presenten les novetats. El 
Congrés es veu a si mateix com la principal mostra de la tele-
fonia mòbil, Internet mòbil i les aplicacions mòbils. Fins a l’any 
2007 va ser el GSMA Mobile World Congress com el 3GSM 
World Congress. El congrés anual celebrat al febrer és ara una 
de les dates més importants en la indústria. Enguany, a causa 
dels efectes del corona virus, la fira es va posposar fins aquest 
juny, amb importants baixes, però. 

El Mobile World Congress tindrà lloc en quatre dies del dilluns, 
28 de juny al dijous, 1 de juliol 2021a Fira de Barcelona. (Font: 
MAE)
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Estudi de Remuneració Global 2021, 
ara 100% digital
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

Robert Walters ens ofereix aquest mes una anàlisi completa 
de les tendències de contractació i remuneració a nivell glo-
bal segons la seva nova plataforma digital del Salary Survey 
2021. Cal recordar que, durant més de 20 anys, organitzacions 
i professionals han confiat en l’Estudi de Remuneració Global 
de Robert Walters per les seves estratègies de talent i carrera 
professional.

Enguany, el Salary Survey, totalment digital, és una plataforma 
dinàmica i interactiva que ve carregada d’interessants novetats. 

Què hi podem trobar?: A més d’una guia completa sobre les 
bandes salarials de més de 350 llocs al llarg de 31 països, el  
Salary Survey 2021 està ple de recursos útils, tant per als res-
ponsables de contractació com per a aquells professionals a la 
recerca d’una nova oportunitat laboral. Entre ells s’inclouen in-
fogràfics sobre les expectatives laborals 2021 d’organitzacions i 
empleats, així com vídeos d’experts on s’exposen les principals 
tendències d’ocupació per a cada àrea d’especialització.

L’estudi es mou en quatre eixos fonamentals: 1. Actualitat 
del Mercat, les tendències de gestió del talent. 2. Expectati-
ves salarials, és a dir, quin salari espera obtenir el teu talent. 
3. Top Competències, les habilitats que et faran destacar. 4. 
Calculadora Salarial, que ens condueix per la nostra àrea 
d’especialització. 

El Robert Walters enfocat a les empreses pregunta: Estàs pla-
nificant o revisant els paquets de compensació i beneficis de 
la companyia? Vols saber quines són les expectatives i mo-
tivacions principals dels professionals en aquest nou any? 
L’informe, segons diuen els seus autors, ofereix les claus per 
atraure i fidelitzar el talent que cada organització necessita. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Mirant cap als professionals, l’estudi també te preguntes: Espe-
res un augment salarial per aquest 2021? I convida a descobrir 
si el teu salari està en línia amb el mercat laboral i quines són 
les bandes salarials per la teva posició en altres zones geogràfi-
ques. A més, el Robert Walters informa sobre quins seran les 
habilitats i competències més buscades per les organitzacions 
per a cada àrea d’especialització durant l’any que som. 

Marc Laveda, managing director del Grup Robert Walters per 
a Iberia,  explica que “el 2021 estarà caracteritzat per dos mo-
ments ben diferenciats: l’abans de la Convid, que no oferirà 
variacions significatives respecte a l’economia de subsistència 
viscuda el 2020, i la nova normalitat. La inversió pública es-
tarà molt minvada en qualsevol dels escenaris, per la qual cosa 
s’espera que el dinamisme del mercat de la contractació vingui 
de la banda de la inversió privada, assumint que la suma no 
oferirà els mateixos volums que en el període pre-covid”.

En qualsevol dels casos, l’aspecte que es reforçarà en les no-
ves contractacions serà, segons Laveda, comptar amb profes-
sionals que vulguin entendre i participar en l’estratègia del ne-
goci, que “tinguin habilitats relacionals per interactuar de forma 
constructiva amb els seus companys d’altres àrees, que esti-

guin preocupats i ocupats per millorar l’eficiència dels seus pro-
cessos mitjançant l’ús de les tecnologies”. NOTA: El Butlletí de 
l’AMIC us convida a visionar el vídeo en el qual Victor Monreal, 
manager de Robert Walters, explica les tendències del mercat. 
El podeu baixar en aquest enllaç. També us oferim aquí els re-
sultats de l’enquesta salarial del Grup Robert Walters. CLICAR 
AQUÍ

L’AMIC dona suport a la campanya 
per fer turisme de proximitat 

Les confederacions d’agroturisme, 
la revista Descobrir Catalunya i els 
impulsors del “Manifest Descobrir 
per un turisme al servei del país” 
han llançat aquest dijous una cam-
panya publicitària que crida la ciu-
tadania a fer turisme de proximitat 
aquest estiu. L’AMIC dóna suport a 
la campanya, de manera desinte-
ressada, difonent-la a través d’un 
bon nombre de mitjans associats.
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L’objectiu de la campanya es poder  assolir bones xifres 
d’ocupació que permetin compensar els mesos complicats, i és 
per això que necessiten l’aposta conscient i decidida de la ciu-
tadania per ajudar a remuntar el sector.  La campanya juga amb 
una de les preguntes que més es formulen als aeroports durant 
la temporada turística: “finestra o passadís?” I la respon amb 
un: “Si tries Catalunya, ho tens tot”, acompanyada d’una imatge 
gràfica que convida a canviar l’estretor d’un passadís d’avió per 
bucòlics camins a l’aire lliure i per les finestres i balconades de 
les cases rurals del país. “Aquest estiu, fem costat al turisme 
de casa”, rebla la campanya. (Font i fotografia: Redacció AMIC)

Tres de cada quatre professionals de 
la comunicació opinen que la seva 
empresa es recuperarà entre aquest 
any i 2022

Ja és coneix l’Informe Outlook Blanquerna 2021. El contrast en-
tre els resultats obtinguts en les edicions anteriors de l’informe 
posa de manifest els efectes de la pandèmia sobre les pers-
pectives del sector. Tot i que aquest any, l’estudi Outlook Blan-

querna s’ha dut a terme enmig de la duríssima crisi sanitària, 
econòmica i social causada per la Covid-19, la gran majoria 
dels enquestats considera que la seva empresa es recuperarà 
durant aquest any o bé el proper.

Pràcticament tres de cada quatre en-
questats (74,3%) comparteixen aquesta 
opinió. Sembla que s’ha tocat fons i que 
les expectatives de futur són modera-
dament optimistes, especialment entre 
aquells que ocupen llocs de responsabi-
litat o gerents.

La pandèmia ha obligat a introduir millores tecnològiques i ha 
accelerat la transició del model analògic al model digital. Tant 
és així que les respostes dels enquestats apunten que els can-
vis tecnològics haurien perdut pes entre les prioritats del sector. 
En aquest sentit, cal dir que la introducció del teletreball és una 
de les grans novetats en el sector de la comunicació.

Outlook Blanquerna és una iniciativa de l’Institut de Recerca de 
la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquer-
na de la Universitat Ramon Llull i compta amb la col·laboració 
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de la Fundació la Caixa. Pretén ser una eina útil per als pro-
fessionals i estudiosos de la comunicació (publicitat, relacions 
públiques, màrqueting, periodisme, comunicació corporativa i 
comunicació audiovisual), a partir d’un sondeig als més de 400 
alumnes que durant més d’un quart de segle s’han format a les 
seves aules.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Out-
look Blanquerna 2021: perspectives del sector de la comunica-
ció a Catalunya després de la Covid-19. CLICAR AQUÍ  

La població espanyola supera la barrera 
de les tres hores al dia davant la pantalla

Ymedia Wink ha publicat el seu informe mensual de publicitat 
i audiències a TV, amb totes les dades de pressió publicitària, 
campanyes i anunciants més actius, anuncis més vistos, con-
sum de TV i quota publicitària de les cadenes, “Maig en 5 mi-
nuts”. Segons l’informe, la població espanyola ha dedicat una 
mitjana de 205 minuts al visionat de la televisió al mes de maig, 
de manera que supera folgadament la barrera de les 3 hores al 
dia davant de la pantalla. Per la seva banda, el target de Res-

ponsables de Compra de la Llar (RCH) registra una mitjana de 
270 minuts, és a dir, quatre hores i mitja diàries.

 
En aquesta mateixa lectura de consum de TV, però pel que fa a 
l’acumulat anual, es pot apreciar com tots els targets han experi-
mentat un retorn als nivells de 2019 després de les grans xifres 
registrades durant els primers cinc mesos de l’any 2020, marcats 
en gran mesura pel confinament provocat per la pandèmia.

La pressió publicitària per targets ha millorat considerablement. 
La quantitat total de Grp ‘sa 20” que es van registrar durant 
el mes de maig de 2020, encara que en la comparativa amb 
l’any 2019, tant a nivell mensual com acumulat, els números 
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d’aquest 2021 continuen sent lleugerament inferiors. (Infogra-
fia: Ymedia Wink)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Ymedia Wink. 
CLICAR AQUÍ  

L’Integrated Systems Europe, la 
principal fira del sector audiovisual 
d’Europa, reuneix 5.500 visitants a la 
Fira de Barcelona

L’Integrated Systems Europe (ISE), la principal fira del sector 
audiovisual d’Europa, va aterrar dimarts a la Fira de Barcelona i 
es va convertir en la primera fira que se celebra a la ciutat des-

prés de la pandèmia. Si bé a mig gas a causa de les mesures 
de prevenció de la Covid, l’ISE se celebra en format híbrid –físic 
i en línia– fins avui. Només dimarts, va reunir uns 5.500 visi-
tants presencials i hi va haver unes 80 empreses expositores i 
un centenar de conferències. Aquesta és una prova de foc de 
cara a la celebració, a finals d’aquest mes, del Mobile World 
Congress (MWC).

El vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori, Jordi Puigneró, va destacar que Barcelona vol ser “re-
ferent en l’àmbit de les tecnologies digitals”, a més de ser la 
“capital mundial” de la telefonia mòbil gràcies al Mobile World 
Congress (MWC). Per la seva banda, l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, va dir que la celebració de l’ISE representa 
“un missatge de reactivació i recuperació”, i va subratllar que 
aquest “és un congrés especialment estratègic” per a la ciutat. 

La pandèmia ha portat els organitzadors a reinventar una fira 
que, per primera vegada, s’ha fet a Barcelona: havia de fer-se 
en el seu format original només a la capital catalana, però final-
ment s’ha dividit en quatre esdeveniments. Després de passar 
per Barcelona (els dies 1 i 2 de juny), es traslladarà a Munic (8 i 
9 de juny), Amsterdam (15 i 16) i Londres (23 i 24).
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Malgrat allò descafeïnat de la fira, el director executiu d’ISE, 
Mike Blackman, va reivindicar que l’ISE és un dels primers 
“grans esdeveniments” que es duen a terme des de la irrupció 
de la Covid, “un lloc per teixir xarxa i fer negocis, i va celebrar 
que Barcelona busqui posicionar-se com a hub audiovisual del 
sud d’Europa, la qual cosa mostra que traslladar l’esdeveniment 
a aquesta ciutat ha estat una “bona decisió”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia- Infografia: Agència Catalana de Turisme)

Nova campanya de Naturgy

Contrapunto BBDO Barcelona ha ideat la nova campanya de 
marca “La Comunitat” per Naturgy. La campanya presenta a 
una comunitat de veïns i veïnes d’un edifici per a representar 
els canvis que tots hem fet per adaptar-nos als nous temps i 
viure d’una manera més sostenible. Canvis que també ha fet 
l’energètica per mostrar el seu compromís amb la societat i amb 
el planeta.

La campanya consta de dos espots, un de 45 segons i un altre 
de 20” realitzats per l’estudi d’animació Bungalow Studio. A més 
dels espots, la campanya compta amb falques de ràdio, pàgi-

nes de premsa, lones, Brand days i altres formats online. (Font: 
Programa Publicidad)
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Les galetes a Europa: moltes webs no 
donen opció a rebutjar-les, tot i que 
ho dicta la llei. Ara això canviarà 
Per Bàrbara Bequessis / Genbeta

La legislació de la UE sobre el consentiment de les cookies dic-
ta que s’ha d’oferir als usuaris d’Internet l’opció de poder refu-
sar galetes però el problema és que la majoria dels llocs web no 
ho compleixen. Com publica TechCrunch normalment l’usuari 
troba l’opció d’acceptar totes les galetes (el que es tradueix a 
que l’usuari ofereix totes les dades) enfront d’una altra opció 
més confusa que no deixa clar què s’ofereix. I moltes vegades 
sense aquesta alternativa a rebutjar.

Això no és res de nou. El 2020 un estudi arribava a la conclusió 
que la majoria dels llocs webs línia estan incomplint la normati-
va europea a l’hora de gestionar les galetes. Concretament, tan 
sols el 11,8% dels 10.000 llocs web analitzats (poc més d’1 de 
cada 10) recorren a tècniques que s’ajustin completament a les 
exigències de la normativa europea.

D’acord amb TechCrunch, les agències de protecció de dades 
han adoptat majoritàriament un enfocament suau per fer que 
els llocs compleixin amb la normativa. Però hi ha indicis que 
l’aplicació de la normativa serà molt més estricta. Entre aquests 
“indicis” trobem que les agències de protecció de dades han 
publicat orientacions detallades sobre el compliment adequat 
de les galetes perquè no sigui fàcil posar com a excusa que hi 
ha hagut errors o malentesos.

El grup europeu de defensa de la privacitat noyb ha anunciat 
que inicia una important campanya per aconseguir que la llei 
pel que fa a galetes dins d’Europa es compleixi. El seu pla és 
presentar fins a 10.000 denúncies contra els infractors al llarg 
d’aquest any. A més, també ofereix orientació gratuïta perquè 
els infractors compleixin la normativa.
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La passada setmana va anunciar les primeres 560 denúncies 
contra llocs web (tant grans com petits), ubicats a tota la UE 
(33 països estan coberts). noyb va dir que les denúncies es di-
rigeixen a empreses que van des de grans actors com Google i 
Twitter fins a pàgines locals “que tenen un nombre rellevant de 
visitants”.

Max Schrems, president de noyb ha explicat que hi ha una gran 
indústria de “consultors i dissenyadors que desenvolupen bojos 
laberints de clics per garantir índexs de consentiment imagina-
ris. Frustrar a la gent perquè faci clic al “sí” és una clara violació 
dels principis del RGPD”.

Segons la llei, les empreses han de facilitar als usuaris 
l’expressió de la seva elecció i dissenyar els sistemes de for-
ma justa. D’acord amb Schrems hi ha estudis que afirmen que 
només el 3% de tots els usuaris volen realment acceptar les 
galetes, però més del 90% acaben prement el botó d’acceptar. 
Els llocs web que incompleixen la normativa s’exposen a grans 
multes d’acord amb el Reglament General de Protecció de Da-
des (RGPD) i de la Directiva sobre privacitat electrònica per 
incomplir les normes. 

I parlant de galetes, Google ha anunciat que promet no afegir 
portes posteriors publicitàries al seu navegador Google Chro-
me quan elimini l’any 2022 les galetes de tercers. Cal recordar 
que, des del març, Google està provant en el vostre navegador 
Chrome la seva nova tecnologia creada per erradicar les ga-
letes de tercers, obtenint informació dels seus usuaris amb un 
altre mètode, a través de floc (sigles en anglès d’Aprenentatge 
Federat de Cohorts. (Infografia: Blog Hostalia)

WhatsApp estrena noves funcions
El passat mes de maig 
es va complir la data límit 
per acceptar la nova polí-
tica de condicions i priva-
citat de WhatsApp, anun-
ciada a principis d’aquest 
any pels portaveus de la 
famosa aplicació, data en 

què també la plataforma va començar a operar per a aquells 
que van acceptar, amb les noves característiques que porta 
aquesta actualització.

NOVES EINES
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Entre les noves eines que WhatsApp ofereix als seus usuaris 
es destaca una novetat en l’opció per xatejar i enviar missatges 
per mitjà de notes de veu. Abans de l’actualització, els usuaris 
per escoltar un minut o moment exacte de l’àudio, reproduïen 
l’àudio i el podien endarrerir i avançar.

No obstant això, ara, a més de tenir aquestes opcions, els se-
guidors de l’app podran augmentar la velocitat de les notes de 
veu que els enviïn, és a dir, si l’usuari vol que un àudio es repro-
dueixi més ràpid, té la possibilitat d’augmentar el temps i amb 
això aconseguir que l’àudio es reprodueixi amb més velocitat.

D’altra banda, entre les noves actualitzacions de l’API de 
WhatsApp Business destaca que hi ha més formes d’enviar no-
tificacions per permetre a les empreses arribar millor als seus 
clients. Això vol dir que hi ha nous formats perquè les empreses 
puguin informar els seus clients que determinat producte està 
disponible novament, per exemple. Per facilitar la comunicació, 
ara s’admeten més tipus de missatges preconfigurats. I no no-
més per a empreses. Un altre assumpte és que les autoritats 
sanitàries puguin compartir, de forma periòdica, informació so-
bre la pandèmia, a través d’aquests serveis amb la nova API. 
(Font i infografia: Elecotandil)

Ja es pot utilitzar Twitter Spaces des 
del web

Twitter encara no ha llançat de forma “oficial” i per a tothom les 
seves sales de audiochat, denominades Twitter Spaces, que 
continuen desenvolupant-se en fase beta, encara que cada ve-
gada amb accés a més usuaris i més funcionalitats. Fins ara, 
tots els usuaris amb més de 600 seguidors a Twitter podien ja 
emprar-les, tant unint-se a Spaces com creant els seus pro-
pis, en les aplicacions mòbils de Twitter. Això és possible tant 
en l’app de iOS com en la d’Android, però amb la limitació de 
nombre de seguidors. Recordem que el seu màxim competidor, 
Clubhouse, va llançar l’app per Android fa ara una setmana.
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Però tot i que encara no estan disponibles per a tothom, Twitter 
continua afegint més funcionalitats als seus Spaces, que ara 
fan el salt de l’app per a mòbils de Twitter al web, i això sí que 
és un salt diferencial respecte al seu màxim competidor -i als 
que preparen altres companyies d’Internet com Spotify o Linke-
dIn- ja que és la primera vegada que les sales de audiochat es 
podran emprar des del navegador d’escriptori.

Tal com ha assenyalat Twitter en un tuit publicat en el seu comp-
te oficial de Spaces, els usuaris poden, a partir d’ara, unir-se als 
Espais a través de la versió web de Twitter.com. De moment, 
com bé especifica el missatge, l’únic que es pot fer és “unir” 
als Spaces  com a oient, perquè des de la web encara no està 
habilitada la possibilitat de participar-hi com a interlocutors, ni 
tampoc es poden crear nous Spaces des Twitter.com. (Font: 
Trecebits – infografia: Xingoos)

NOTA: Si el lector d’El Butlletí vol saber més sobre Twitter Spa-
ces, no s’ha de perdre el vídeo que trobarà en aquest enllaç. 

Un jutge ordena a WhatsApp 
bloquejar el compte a alguns usuaris 
per compartir pel·lícules

Un jutge ha ordenat a Facebook el bloqueig de diversos comp-
tes de WhatsApp per haver compartit una pel·lícula amb co-
pyright. L’empresa Zee Entertainment Enterprises va denunciar 
que la seva nova pel·lícula anomenada “Radhe: Your Most 
Wanted Bhai” havia estat pujada a Internet sense llicència i que 
usuaris de WhatsApp l’havien compartit i emmagatzemat.

Ha succeït a l’Índia i el jutge ha donat la raó a l’empresa de 
cinema. El jutge va ordenar que no es pot emmagatzemar, re-
produir, comunicar, difondre, fer circular, copiar, vendre o oferir 
qualsevol còpia de la pel·lícula, a través de WhatsApp o de 
qualsevol altre servei.

Zee Entertainment va enviar a Facebook números de telèfon 
d’usuaris que van compartir, van veure, van descarregar i em-
magatzemar la pel·lícula en WhatsApp sense cap tipus de per-
mís. El jutge també va ordenar suspendre, en un termini de 24 
hores, dos comptes d’usuaris de WhatsApp que van ser prèvia-
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ment identificats, després d’enviar les proves a Facebook que 
havien compartit la pel·lícula sense autorització. (Font: Genbe-
ta)

Si se t’ha penjat Windows prova amb 
aquest drecera

Windows té molt diverses dreceres de teclat, i la majoria de les 
més conegudes estan enfocades a la productivitat, és a dir, a 
fer coses més ràpid i simplificar les tasques repetitives. Però, 
una que potser no molta gent conegui és la drecera de teclat de 
Windows per reiniciar els teus controladors de vídeo. Si el teu 
ordinador es penja, és bona idea provar amb aquesta drecera 
abans de donar tot per perdut i reiniciar de forma forçada, se-
gons explica Gabriela González a Genbeta.

La combinació que funciona només en Windows 8/8.1 i Win-
dows 10, reinicia el subsistema de gràfics i en molts casos pot 
tornar el teu PC a la vida en una penjada que sembla definitiva. 
Només has de pressionar Tecla de Windows + CTRL + Shift + 
B. La pantalla es posarà negra per un instant i hauries escoltar 
un _beep. Si té èxit, tot apareixerà tal com estava i no hauràs de 

reiniciar l’ordinador tot perdent el teu treball perquè no l’havies 
guardat.

Si la drecera no fa res en el teu cas, el més probable és que 
la penjada no estigui relacionada amb la targeta gràfica. Aquí 
pots recórrer al vell i conegut CTRL + ALT + SUPR i veure si 
el sistema reacciona i et deixa obrir l’Administrador de tasques 
per matar els processos que no responguin. (Font: Genbeta)
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

La generació Z entra al mercat laboral
Per El visitante Digital / elvisitantedigital.com

 
Els joves nascuts entre els anys 1995 i 2010 són l’anomenada 
Generació Z (també coneguts com Gen Z, post-Millennials, 
Centennials o igen) i actualment són adolescents o joves fins 
als 26 anys d’edat. Els últims en arribar a la generació estan a 
l’escola secundària, i els més grans estan entrant en el mercat 
laboral.

Hi ha poques dades rigoroses de com són aquests joves i ado-
lescents més enllà dels prejudicis, estereotips i llocs comuns, 
encara que algunes consultores sí que han publicat alguns es-
tudis sobre la generació Z.

A aquesta generació se’ls acostuma a assignar el concepte de 
nadius digitals. El que és cert és que han crescut en un món 
hiperconnectat i usen el mòbil i les xarxes socials des de petits. 
No obstant això, haver nascut en una època, no vol dir que 
automàticament sàpiguen utilitzar la tecnologia de forma bene-
ficiosa. El concepte dels nadius digitals s’ha demostrat un mite, 
i és simplista considerar només l’edat com a factor de compe-
tència tecnològica.

El que sí és cert és que tenen més agilitat i facilitat per adqui-
rir les competències o habilitats digitals que persones grans. 
Aquestes competències tecnològiques i digitals, que són tan 
necessàries avui en dia. es divideixen en cinc grans àrees:

• Competències d’alfabetització digital, capacitat per identifi-
car, localitzar, recuperar, emmagatzemar, organitzar i analitzar 
informació digital i avaluar la seva rellevància.

• Competències de comunicació i col·laboració, capacitat 
per comunicar-se, col·laborar, interactuar i participar en equips 
i xarxes virtuals, així com fer ús de mitjans, to i comportament 
apropiats.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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• Competències de creació de contingut digital, capacitat 
per crear, configurar, ampliar i editar contingut digital, i entendre 
les seves regles.

• Competències de seguretat digital, capacitat per protegir 
dispositius, persones, medi ambient, contingut, dades perso-
nals i privacitat en entorns digitals utilitzant la tecnologia digital 
de manera segura i sostenible.

• Competències de resolució de problemes, capacitat per re-
soldre problemes digitals i explorar noves formes d’aprofitar la 
tecnologia.

A més d’aquestes competències digitals, els membres d’aquesta 
generació, com passa amb totes les generacions, quedaran per 
sempre marcats per les catàstrofes o successos definitoris de 
la seva joventut: en aquest cas, la crisi econòmica, la crisi sani-
tària de la Covid-19 i el canvi climàtic. D’alguna manera aquests 
esdeveniments marcaran com es comportaran d’adults. Això 
sempre ha estat així, altres generacions anteriors hem estat 
marcades per la postguerra, pel franquisme o la transició a Es-
panya, per la bonança econòmica, per l’11-S, etc.

Quant a com els agrada aprendre i treballar, s’ha vist que el 
vídeo i la gamificació són el mètode d’aprenentatge preferit per 
aquesta generació. Volen treballar amb tecnologia punta i ente-
nen molt bé el que significa la digitalització i la seva relació amb 
la transformació digital.

Això últim és important per a les empreses. Tenen clar que la di-
gitalització és el canvi i incorporació d’eines tecnològiques (digi-
tals) per substituir les tradicionals i assolir els mateixos objectius 
i processos millorats. En canvi, la transformació digital inclou la 
digitalització, però porta noves maneres de fer les coses i noves 
oportunitats que apareixen arran de l’aplicació de les tecnologies. 
Aquests canvis venen precedits de canvis en les persones i en 
la cultura de l’empresa i provoquen canvis en models de negoci.

També saben que la transformació digital acaba en una disrup-
ció del sector (i ja n’han vist diverses). La disrupció causa de 
la tecnologia digital passarà en tots els sectors i no procedeix 
habitualment de l’status quo, per la qual cosa és millor ser petit 
i àgil (startups) que ser gran.

Entenen, per tant, que les professions estan canviant a cau-
sa de la tecnologia. La majoria no creu que els seus treballs 
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actuals siguin de la mateixa manera d’aquí a 20 anys. I te-
nen raó. En aquest sentit, han acceptat que la robotització i la 
intel·ligència artificial van a reemplaçar tasques repetitives i de 
baix nivell cognitiu, i el treballador humà s’haurà de dedicar a 
tasques més estratègiques i d’alt nivell. Tot i que és segur que 
a mig termini les màquines no reemplaçaran als humans en el 
mercat laboral saben que els tocarà treballar braç a braç amb 
els robots i les intel·ligències artificials, i hauran d’aprendre a 
canviar ràpidament de rol i adaptar-se a nous treballs que en-
cara no existeixen.

Pel que fa a objectius personals i motivacions, sembla ser que, 
a diferència dels seus predecessors (els millennials), els mem-
bres de la generació Z són més pràctics i estan motivats per 
incentius monetaris i avanç professional. En qualsevol cas, la 
generació Z ja és aquí i puja amb força. Estem preparats per 
entendre’ls? (Infografia: Homuork)

Com els editors poden assumir 
el lideratge en la solució de la 
desinformació

Els editors poden assumir el lideratge en la solució de la des-
informació. De fet, la desinformació ha estat un punt central de 
molts informes recents de la indústria editorial. Des de principis 
de 2021, hem vist que Trusted Web publicava el seu informe 
sobre l’Estat de la desinformació i Reuters publicava el seu  Lis-
tening to What Trust in News Means to Users: Qualitative Evi-
dence from Four Countries per nomenar només alguns.

El festival de & i Lovaina, que es va celebrar el mes passat, 
també va tractar un tema de desinformació. Juntament amb 
el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, i el professor Peggy 
Valke de KU Leuven, Dana Nastase, de Twipe, va intentar res-
pondre a la pregunta “La veritat encara és certa?”.

A través de dècades d’informació de notícies de confiança als 
ciutadans, les organitzacions de notícies tradicionals són pio-
neres de la precisió i guardianes de la veritat. De fet, al llarg del 
2020 amb la pandèmia Covid-19, els mitjans van batre rècords 
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de subscripció digital. Davant d’una pandèmia mundial, la gent 
volia notícies en les quals pogués confiar. Aquest nou màxim de 
subscripcions a diaris va mostrar la voluntat de la gent de pagar 
per notícies fiables. Positivament per a la indústria, aquesta és 
una tendència que els editors prediuen que continuarà a les 
seves plataformes digitals durant els propers anys.

 
L’informe de desinformació de Trusted Web dóna suport a 
aquesta confiança en els mitjans tradicionals. Els enquestats 
van seleccionar qui confiaven més per resoldre el problema de 
la desinformació i les notícies falses. Curiosament, tant als Es-

tats Units com a Europa, al voltant del 20% dels enquestats 
confia més en els mitjans tradicionals per resoldre el problema 
de la desinformació. Això ocupa el segon lloc, molt per darrere 
dels governs europeus i de les organitzacions de control de fets 
dels EUA.

Aquesta confiança en els mitjans tradicionals és molt rellevant 
perquè tenen l’educació, experiència i motivació per fer-ho. 
Equipats amb les tecnologies i les eines adequades i sostinguts 
pels models de negoci adequats, els editors podrien estar en 
la millor posició per ser guardians de la veritat. (Font i gràfic: 
Twipe Digital Publishing)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Es-
coltar què significa la confiança en les notícies per als usuaris, 
del Reuters Institute de la Universitat d’Oxfort. CLICAR AQUÍ  
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Neix la plataforma de continguts 
informatius prèmium Podios

Podios és una nova plataforma prèmium amb continguts dirigits 
a professionals i directius que busquin informació substancial i 
significativa de l’ecosistema institucional i empresarial de Cata-
lunya. Es tracta del primer model d’aquestes característiques 
que es posa en marxa al país.

El projecte duu per lema Decisions professionals ben infor-
mades, i parteix de la base que vivim en un context d’excés 
d’informació i efecte bombolla. Així doncs, Podios ofereix als 
subscriptors una selecció del contingut d’actualitat més relle-
vant i significatiu, amb els moviments de les principals empre-
ses i institucions de Catalunya i els nomenaments i relleus més 

destacats. Tot plegat servit en català i castellà, sense publicitat 
ni articles d’opinió, i en un entorn digital de disseny responsiu.

“No busquem les últimes hores ni els breaking news, sinó que 
treballem l’entorn dels fets, de per què passen les coses. Ho lle-
geixes a les notícies i ho desxifres a Podios”, explica Maria Ma-
cià, directora editorial de la plataforma. Podios posa el focus en 
detectar, interpretar i explicar qui és qui en els diferents espais 
de poder econòmic: qui mana, des de quins organismes, qui els 
forma, quines biografies i connexions tenen, i quins interessos 
comparteixen. L’objectiu és generar un “mapa de stakeholders”.

El servei inclou un directori d’empreses, institucions i càrrecs direc-
tius i professionals; dos dossiers setmanals amb la informació més 
important, i accés a una aplicació mòbil exclusiva, entre d’altres. 
Més informació en aquest enllaç. (Font: MAE – infografia: Podios)

Formació al Col·legi de Periodistes

Tècniques de storytelling persuasiu per a l’àmbit profes-
sional.- On line. Sessions en directe. Dimarts 8 i 15 de juny 
(De 10.00h a 12.30h) - Aquesta formació, impartida per Mario 
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Sorribas, ofereix tècniques de disseny i elaboració de narratives 
eficaces en l’àmbit professional. El curs presentarà la metodo-
logia DISC d’estudi del comportament com a eina útil per a la 
creació de narratives persuasives i algunes tècniques pròpies 
del Design Thinking per planificar-les.

Crea contingut gràfic amb Canva.- Curs Presencial. Barcelo-
na. Divendres 11 de juny (De 10.00h a 13.00h) - Canva és una 
eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les 
nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de pape-
reria per imprimir. En el curs, dirigit per Marta Aguiló, veurem les 
seves funcionalitats i aprendrem els conceptes bàsics de disseny 
que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts.

Masterclass: Periodisme inmersiu en realitat augmenta-
da.- On line. Sessió en directe. Dijous 17 de juny (De 18.30h 
a 20.00h) - La manera de consumir informació canvia alhora 
amb la tecnologia. La realitat augmentada és un dels formats 
més innovadors i més seductors perquè l’usuari es converteix 
en protagonista. Eva Dominguez ens mostrarà com els vídeos 
en 360º, la realitat virtual i la realitat augmentada s’utilitzen en 
el periodisme per buscar noves formes de narrar la realitat en 
aquesta activitat coorganitzada amb Barcelona Activa.

Xarxes socials per a docents i centres educatius.- On line. 
Curs sense restricció horària. Del dilluns 28 de juny al divendres 
23 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 
consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació al 
servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la comu-
nitat escolar. En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, enten-
drem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús de les xarxes 
socials i integrar-les dins de llurs eines de reputació i comuni-
cació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twitter i LinkedIn. 
Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- On line. Sessions en directe. Dimecres 30 
de juny i dijous 1 de juliol (De 10.00h a 13.00h) - Tens un comp-
te d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? En 
aquest taller, a càrrec de Marta Aguiló, veurem com definir el 
disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recursos 
fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions. 
També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per estar al dia 
de totes les eines i recursos que ens ofereix.
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Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line. Curs sense restricció horària. Del dijous 1 al 15 
de juliol (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs online, dissenyat 
per Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors fotografies amb el 
nostre telèfon, descobrir què volen dir i per a què serveixen les 
seves opcions de configuració, gestionar millor l’espai disponi-
ble i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions de 
retoc fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres crea-
cions. Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són 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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El degà de la Facultat de Comunicació 
de la UCLM defensa les subscripcions 
de pagament en els mitjans
Per eldiario.es / Castella-La Manxa

El degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Cas-
tella-la Manxa (UCLM), José María Herranz, s’ha mostrat opti-
mista pel que fa a les subscripcions de pagament als mitjans de 
comunicació es refereix ja que, en un context en el que predo-
mina la desinformació, és “fonamental” la feina dels periodistes, 
“cosa que a la fi acabarà sent reconeguda pels ciutadans”.

“A l’igual que ara estem subscrits a plataformes de música o de 
sèries i pel·lícules, cosa impensable fa anys, a la fi tindrem la 

necessitat d’estar subscrits a un mitjà de comunicació perquè 
ens pugui donar aquesta informació veraç”, ha subratllat He-
rranz durant una entrevista amb Europa Press.

Ha destacat que tot i que “hem estat acostumats que era tot 
gratis, i això és molt difícil de canviar”, sí que s’ha aconseguit 
“que la gent comenci a pagar per plataformes digitals”, pel que 
creu que ara s’està en el procés “que la gent ha de adonar-se 
que perquè el treball de periodista sigui de qualitat, veraç, tingui 
rigor, cal pagar”.

“La informació no és gratis”
“La informació no és gratis, no es pot fer informació de manera 
gratuïta perquè hi ha un treball darrere dels periodistes, i la 
publicitat ara mateix tampoc pot suportar tots aquests costos, 
per tant els models que van més cap a les subscripcions o el 
pagament per notícies “es va imposant” no només per les ne-
cessitats econòmiques dels propis mitjans, sinó també per les 
necessitats dels propis ciutadans”, ha apuntat.

Tota aquesta reflexió la fa el degà de la Facultat de Comunica-
ció en un context actual “de desinformació, de molta informació 
falsa, en què hi ha la necessitat de buscar unes fonts que ens 
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donin una informació veraç”, i en aquest sentit els periodistes 
“és la tasca que tenen, la de buscar aquestes fonts i oferir-nos 
aquesta informació verificada “.

En un altre ordre d’assumptes, Herranz ha qualificat la veracitat 
com un dels reptes que tenen en l’actualitat els mitjans de co-
municació, a l’igual que el de què el periodista es vagi actualit-
zant dia a dia. “Hem passat d’un sistema analògic a un sistema 
en el qual les notícies ens arriben a través de les xarxes socials 
o el digital”, ha indicat. Per tant, opina que tot i que hi ha mitjans 
que no han estat “prou ràpids en aquesta transformació”, ja hi 
ha gent com els seus nous alumnes que només s’informen a 
través del digital, “de manera que aquesta és la realitat que han 
de tenir en compte els mitjans, perquè el lector de comprar el 
paper està desapareixent”.

Les rodes de premsa per streaming
Preguntat per si tem que es redueixi el nombre de periodistes 
a les rodes de premsa a l’arribar les retransmissions en strea-
ming com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, He-
rranz ha indicat que, a l’igual que a la docència s’ha buscat 
aquesta alternativa “i està funcionant bé”, en la comunicació” 
també s’ha buscat”.

El degà ha esperat que “molt aviat” es pugui tornar a un siste-
ma més presencial, ja que no és el mateix cobrir una roda de 
premsa a través d’un ordinador que de forma física, “perquè 
aquesta proximitat amb el polític o amb la persona que ofereixi 
la convocatòria fa que la presentació no sigui el mateix”.

Finalment, Herranz ha fet una reflexió sobre el futur del perio-
disme, sobre el qual s’ha mostrat optimista. “Hi ha una necessi-
tat d’informació i fonts veraces en aquest àmbit de desinforma-
ció i d’informació no verificada, on cal comptar amb unes fonts 
fiables, i aquí crec que el periodisme té un paper fonamental”, 
defensant “que no siguin els rumors els que d’alguna manera 
interfereixin en el nostre dia a dia”. (Infografia: Pr notícias
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AMIC, una estructura de país que 
sempre hi és
Per Ramon Grau i Soldevila, president de l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació / Comunicació21

 
Us imagineu un poble o ciutat sense un mitjà que us acompan-
yi, que us escolti, que us expliqui què passa a prop de casa? 
Manllevant unes paraules d’en Vicenç Villatoro, els mitjans de 

proximitat són la plaça del poble, una plaça on tothom hi té ca-
buda, on es parla, on s’escolta, on es debat del bo i del dolent, 
del que fa l’ajuntament, les entitats, les persones… On s’explica 
qui és qui, l’oferta dels serveis i el comerç més proper. Sense 
aquesta plaça, un poble és una urbanització.

L’AMIC és l’entitat de referència dels mitjans de proximitat a 
tots els territoris de parla catalana, formada per 475 mitjans 
tant en paper com digital, la gran majoria auditats, que sumen 
2,5 milions de lectors en paper i en digital més de 12 milions 
d’usuaris únics. No hi ha cap mitjà que ho iguali i per això i per 
moltes altres coses, des de sempre reclamem tenir un lloc des-
tacat en l’agenda de les administracions en el repartiment de la 
publicitat i dels ajuts.

Som l’estructura de comunicació de la gent, la que mai falla i 
que sempre s’ha mullat en defensa de la cultura, la llengua i 
tot el que representa la suma de moltes petites identitats que 
en conformen una de més gran. Si ho mirem des del vessant 
lingüístic, els mitjans de proximitat de l’AMIC utilitzen més del 
85% el català en totes les comarques catalanes, i també en tota 
l’àrea metropolitana de Barcelona (més del 95% si hi afegim els 
mitjans bilingües). Sí, podem afirmar que la penetració dels mi-
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tjans en la llengua del país en espais on el català és minoritari 
és absoluta. És però, per desgràcia, una realitat amagada en 
molts despatxos tant de l’administració com dels departaments 
de comunicació de les grans i mitjanes empreses i de les cen-
trals de mitjans.

L’AMIC, des de fa 20 anys, treballa per visibilitzar aquest feno-
men únic i ric per la seva diversitat i pluralitat, que contribueix a 
mantenir l’equilibri territorial, la cohesió social i la democràcia.

Arriben nous responsables en els diversos departaments del 
Govern, i fora bo que ho tinguessin clar i no seguissin abocant 
tants recursos a la roda de sempre. Són temps nous i cal fer 
coses diferents. En aquest sentit, l’AMIC és un gran altaveu 
de 475 altaveus que junts arriben molt lluny. (Fotografia: AMIC)
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Jaume Giró: “No es pot explicar bé 
allò que es fa malament”
Per Jordi Rovira / Revista Capçalera 

 
No creu en la sort, però reconeix ser un afortunat. Jaume Giró, 
una de les veus més respectades de la comunicació corpora-
tiva, ha estat trenta anys treballant per a Gas Natural, Repsol i 
La Caixa, si bé en els darrers mesos ha iniciat els seus propis 
projectes, concretament una consultoria i un mitjà digital. Una 

nova etapa professional en un moment convuls tant per la pan-
dèmia com per al periodisme.  

Preparant l’entrevista, he vist que vas estudiar Periodisme 
a Navarra, on vas treure dotze matrícules d’honor, i Direc-
ció i Administració d’Empreses a ESADE. Has après més 
del calvinisme de l’Opus o de l’humanisme dels jesuïtes?
Les dues institucions em van marcar molt i per bé. A Navarra, 
el nivell educatiu era veritablement exigent, i per això el meu 
pare va demanar un crèdit perquè hi anés. Això m’estimulava 
a treure molt bones notes perquè cada matrícula d’honor im-
plicava estalviar-se el cost complet d’una assignatura l’any se-
güent. Tot i això, tenia temps per a tot, m’ho vaig passar molt 
bé, vaig fer bons amics, que encara conservo, i fins i tot vaig 
començar a sortir amb qui avui segueix sent la meva dona. A 
Navarra, t’ensenyen amb molta llibertat i també vaig aprendre 
molt d’humanisme. I això sense ser jo de l’Opus Dei, que no ho 
he estat mai. Quan l’octubre de 1982 vaig entrar per primer cop 
a l’aula, ho vaig fer molt orgullós amb una carpeta on duia una 
fotografia i un autògraf de Felipe González.

D’on sortia aquella signatura?
D’un míting de les eleccions generals a Barcelona. En la meva 
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generació hi havia una gran il·lusió. Veníem del tardofranquisme 
i d’un autèntic intent de cop d’estat, i l’octubre de 1982 passen 
per a mi dues coses importants: el PSOE guanya les eleccions, 
amb més de deu milions de vots, i Gabriel García Márquez, un 
dels meus referents, guanya el Nobel. Gabriel García Márquez 
no em va decebre mai. No puc dir el mateix de Felipe González.

Després dels estudis, t’estàs tres anys a la secció 
d’Economia d’Europa Press abans d’entrar a Gas Natural, 
on coneixes en Pere Duran Farell.
No crec gaire en la sort, però si a la vida en alguna cosa he 
tingut sort, ha estat que he tingut tres grans caps (Pere Du-
ran Farell, Antoni Brufau i Isidre Fainé) que han cregut en mi i 
m’han donat les oportunitats de poder créixer. Amb els tres he 
après molt. Quan entro a Catalana de Gas  tinc vint-i-sis anys. 
Es preparava la fusió –per absorció– amb Gas Madrid i el nom 
canvia a Gas Natural, en record de l’empresa que Duran Farell 
havia creat l’any 1960 per portar el gas de Líbia i Algèria. Duran 
Farell era una personalitat insòlita per la seva excepcionalitat.

Un avançat al seu temps
Exacte. Des de 1990, quan entro a Catalana de Gas, començo a 
escoltar el Pere Duran parlar de l’economia social de mercat. Ca-

pitalisme amb rostre humà. D’això no se’n parlava abans. A final 
dels vuitanta inici dels noranta el que es portava era el liberalisme 
econòmic estricte, sense concessions. En canvi, en Duran Farell 
era un empresari humanista, una persona que havia llegit molt. I 
que volia fer negoci, però a llarg termini, pensant en la societat i els 
treballadors. I bastir ponts pel bé de l’empresa i del país.

Parlant de bastir ponts, a casa d’en Duran Farell, té lloc 
l’acord Felipe-Pujol de 1993. Va ser més fàcil això o tractar 
amb Gaddafi i Bouteflika?
Va ser molt més difícil posar d’acord en Felipe i en Pujol. Vaig 
ser testimoni discret d’aquelles reunions, en què el gran artista 
de les relacions humanes era en Duran Farell. En Felipe i en 
Pujol venien d’unes desavinences molt grans. A nivell polític no 
s’havien entès, i la loapa i l’ús interessat del cas Banca Catala-
na havien acabat d’espatllar-ho tot. En canvi, Gaddafi  i Boute-
flika, al final, només eren negocis.

El 2004, vas a Repsol. De Duran Farell a Antoni Brufau.
De l’Antoni Brufau també vaig aprendre molt, i n’admiro la 
intel·ligència ràpida. És ràpid amb els números, impecable en 
la gestió d’un compte de resultats, sap anar al gra i té un talent 
natural per veure les oportunitats de negoci.
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En comunicació empresarial, sense bona comunicació no 
hi ha bona gestió?
Difícilment es pot explicar bé allò que es fa malament. Per mi va 
ser un màster entrar en una companyia plena d’enginyers com 
Gas Natural per portar un tema intangible com la comunicació. 
No era fàcil. I menys en aquells temps i amb pocs recursos. 
En qualsevol empresa, el primer és fer bé les coses. Després 
explicar-les bé. I, més tard, fer que arribin al màxim de gent 
perquè creixi la reputació de l’empresa.

El 2009, quan entres a La Caixa, als bancs i a les caixes 
se’ls acusa de tenir part de culpa de la crisi. Tot i així, els 
bancs sustentaven els mitjans de comunicació, molt debi-
litats. Es va poder explicar el paper real dels bancs en la 
crisi?
La crisi, que és una crisi financera enorme, arriba a inici del 
2009 i fins al 2013 hi ha una recessió impressionant. I els mi-
tjans de comunicació ja venen d’una crisi prèvia de model de 
negoci. Els mitjans són fonamentals per tal d’explicar què pas-
sa i ser la consciència crítica davant dels poders, si bé la crisi 
els afebleix i els precaritza. I amb mitjans febles, endeutats i pe-
riodistes mal pagats, tota la resta no acaba de funcionar. Quan 
un té deutes, el primer que perd és la llibertat.

...i, per tant, no eren lliures per explicar el que passava.
Potser no sempre eren lliures. Ara bé, no només en aquest àm-
bit. Tampoc van ser lliures des del punt de vista de la informació 
política o empresarial. Sempre hi ha algú que té la clau de la 
publicitat. Els mitjans amb dificultats econòmiques perden mar-
ge de llibertat per dir el que volen de la crisi, empreses, institu-
cions, partits polítics o governs. I habitualment, no és culpa dels 
periodistes, ells fan tot el que poden.

El 2019, a la presentació de l’Anuario de la Comunicación 
a Madrid, vas dir: “La crisi dels mitjans es va percebre, des 
d’algunes direccions de Comunicació, amb certa satisfac-
ció. ‘Ara viurem millor’, diuen”. Tu ho vas criticar. Entristeix 
veure gent que pensa així?

S’equivoca qui pensa que és una bona notícia. La societat de-
mocràtica i l’estat de dret requereix unes condicions. Tot això 
que hem aconseguit no és gratis. Crec en la ineludible neces-
sitat d’uns mitjans forts i d’una educació rigorosa i competitiva. 
I la funció de poder dels directors de Comunicació contra uns 
mitjans més precaris és un mal negoci a llarg termini per a tots. 
Uns mitjans febles perjudiquen el sistema i ens fan vulnerables 
als populismes i als lideratges durs que s’aprofiten d’uns mi-
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tjans febles i d’una educació deficient. I per al periodisme també 
és mal negoci. Alguns directors de Comunicació no s’adonen 
que si continua la precarització dels mitjans dels darrers anys, 
ja no caldrà tenir directors de Comunicació.

Per què?
Doncs perquè el conseller delegat o el director financer parlarà 
directament amb l’editor, pactarà els acords publicitaris i s’ha 
acabat la història. Els mitjans tindran tanta necessitat d’ajuts 
que a l’única cosa que aspiraran serà a pactar cada final d’any 
l’acord del proper any. “Parla només de mi quan t’avisi. Ja 
t’enviaré la nota de premsa”, els diran. I no caldrà director de 
Comunicació. I si calgués, la retribució seria molt diferent de 
la dels darrers anys. L’ofici de periodista té un contrapunt amb 
l’ofici de director de Comunicació. Hi ha gent que no s’adona 
d’això. Durant molts anys cada cop que hi havia un punt de no 
entesa, em passava hores compartint idees amb un bon perio-
dista. Una sana i professional discussió.

Has dit el que has après de Duran Farell i de Brufau. I de 
Fainé?
En el món de la banca, Isidre Fainé ho ha estat tot i ho ha estat 
abans que ningú. Va ser el pioner de la banca moderna, implan-

tant un model basat en la diversificació de productes a oferir als 
clients, la diversificació geogràfica i un sistema híbrid d’oficines 
presencials ben ubicades i banca digital. Però l’empremta que 
m’ha deixat ha estat, sobretot, la seva sensibilitat social, el seu 
ferm i incondicional propòsit de donar més oportunitats als qui 
més ho necessiten. Sovint la gent pot pensar que ha estat més 
difícil treballar al banc que a la Fundació, i és just a l’inrevés.

I doncs?
Perquè al banc se’l veu com una institució poderosa, i això ja 
marca les regles del joc d’entrada. En canvi, els temes socials 
tenen, malauradament, menys interès. Ens omplim la boca 
dient que calen diners per als més necessitats i després els 
mitjans posen les notícies socials molt petites. Hi ha centenars 
d’entitats socials molt bones a Catalunya que fan molt bona 
feina, i no se les ajuda ni se les escolta prou.

El 2017, La Caixa va traslladar la seu a València? Va ser el 
més difícil d’explicar a Catalunya?
Va ser una decisió molt meditada. Objectivament, hi va haver 
milers de milions que van marxar de CaixaBank, del Sabadell 
i d’altres bancs. Evidentment, qualsevol banc del món, davant 
d’una fugida de dipòsits, abans de posar en perill els recur-
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sos dels clients i la pròpia existència del banc, ha de prendre 
decisions. En aquell moment, el canvi de seu social va ser la 
decisió adequada a les circumstàncies, i l’única possible. Va ser 
una decisió difícil i dolorosa per a tothom, i probablement molts 
clients no ho van entendre.

Com el sector bancari, el periodístic ha viscut molts canvis. 
Has criticat l’obsessió pels clics o la informació sense con-
trastar a les xarxes. Treballar en aquest entorn és cansat?
Ens agradi o no, és la realitat. Som en un moment en què és 
senzill fer una informació que tingui molts clics, que vagi a 
les passions humanes. Les xarxes i alguns mitjans digitals es 
mouen només pel clic. Falta perspectiva perquè Internet és molt 
jove, tot i així estic convençut que quan maduri, sabrem diferen-
ciar els mitjans més frívols dels de qualitat. Haurem d’intentar 
evitar que respongui a classes socials, tot i que em temo que 
marcarà una desigualtat entre els que pagaran la informació 
contrastada i rigorosa i un 80% que consumirà temes superfi-
cials, periodisme de declaracions, de trinxera política.

I en aquest periodisme de trinxeres, no creus que des de 
sectors de l’Ibex-35 s’ha perdut la neutralitat?
Darrerament, quan un poder establert aposta per una cosa, 

s’equivoca. Cadascú ha de fer allò que sap fer. Quan alguns 
han volgut jugar a fer política o a apostar per opcions polítiques 
concretes, els ha sortit malament.

Després d’anys a grans empreses i a La Caixa, decideixes 
obrir un diari digital i una consultora de comunicació.
Feia temps que volia muntar un despatx propi. I aquest moment 
arriba quan deixo La Caixa el desembre del 2019. Vaig posar en 
marxa una consultora i The New Barcelona Post, un diari digital 
sobre temes empresarials, culturals i socials de Barcelona, que 
té un lema: “Bones notícies, històries certes” (Good News, True 
Stories).

Hi ha hagut mitjans centrats en coses positives que han 
tancat. Emocionalment, la recepció en l’ésser humà és ma-
jor en una notícia dolenta que en una bona.
Correcte. Però aposto per aquest mitjà perquè crec que hi ha 
molts mitjans de males notícies i perquè molta gent estava es-
perant un diari com aquest. No parlem de “bones notícies” en 
el sentit naïf, sinó d’allò que fa bullir l’olla, com les inversions 
d’empreses, els nous negocis, l’estil de vida de Barcelona, els 
restaurants, les llibreries, la ciència i la recerca.
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Et presentes amb en Laporta a les eleccions del Barça. I 
en la llista d’en Víctor Font hi va l’Antoni Bassas. Dos pe-
riodistes com a homes forts de les dues candidatures. És 
casualitat o és que la comunicació del club necessita un 
canvi urgent?
La meva presència i la d’en Bassas –a qui admiro molt– és molt 
diferent en tots els sentits i és una pura casualitat. Dit això, sí 
que la comunicació del club necessita un canvi profund i urgent. 
Ara bé, igual que la comunicació, també la gestió esportiva, 
econòmica i institucional del Barça. (Fotografia: Culemania)

NOTA DE L’EDITOR D’EL BUTLLETÍ: Avui, Jaume Giró és el 
conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, com inde-
pendent. Segons el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
en el seu punt 3.4.18., la conselleria que encapçala Giró té, 
entre d’altres, la funció de “la difusió de l’activitat del Govern de 
la Generalitat i la gestió i comunicació corporativa i institucional 
de l’Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic”.
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Tots els intents de regular Internet per 
part dels governs d’Espanya
Per Enrique Pérez / Xataca

Governs d’un i altre color fa anys que intenten regular internet 
a Espanya. I malauradament la llibertat d’expressió és la gran 
damnificada. Lleis, propostes i reformes que, emparant-se en 
aspectes com la propietat intel·lectual, la seguretat o la lluita 
antiterrorista, han anat limitant el que els usuaris podem publi-
car a la xarxa o agilitant el procés de bloquejar pàgines web.

Des de la Llei Sinde, que va marcar a Espanya l’inici de la defen-
sa dels drets fonamentals a internet, fins a recents reformes com 
la de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests són els projectes 

sobre els quals hem vingut alertant tots aquests anys i que han 
anat progressivament soscavant la nostra llibertat a internet.

Llei Sinde.- El 2011, el govern del PSOE va aprovar la Llei 
d’Economia Sostenible, més coneguda com a Llei Sinde. Va ser 
llavors quan els drets d’autor es van col·locar per sobre d’altres 
drets fonamentals, permetent que un organisme depenent del 
ministeri de Cultura pogués impedir l’accés a qualsevol pàgina 
web. Una llei que va treure als jutges de l’equació a l’hora de 
bloquejar pàgines i va donar grans poders a les associacions 
de gestió de drets.

Reforma de la llei de Propietat Intel·lectual.- El 2014, amb el 
PP al govern, es va aprovar la reforma de la Llei de Propietat 
Intel·lectual. Es van endurir les multes a les pàgines d’enllaços 
i es va introduir el Cànon AEDE pel qual els agregadors de 
continguts havien de pagar a les entitats de drets d’autor. Una 
reforma que va introduir el concepte de “còpia privada”, va ex-
pulsar Google News d’Espanya i va donar més poders als òr-
gans administratius per suspendre dominis .

Reforma del Codi Penal.- Amb la reforma del Codi Penal es 
van incloure mencions específiques per al “Revenge Porn” i li-
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mitacions per al ciberactivisme. També es van afegir penes de 
presó per a aquells que facilitessin eliminar el DRM i es van 
introduir penes per a aquells que emetin “missatges o consig-
nes” que incitin a alterar l’ordre públic. Un avançament del que 
després s’englobaria a la Llei Mordassa.

Llei d’enjudiciament criminal.- El 2015, la coneguda com Llei 
Torquemada va obrir la porta al fet que un jutge pogués orde-
nar la instal·lació de programes espia per investigar qualsevol 
delicte a la xarxa i la creació de la figura d’”agents encoberts 
informàtics”.

També aquest any hi va haver un nou acord antiterrorista en el 
qual, amb el precepte de lluitar contra l’amenaça terrorista, es 
van limitar molts drets dels usuaris. Una tendència que continua 
el 2021, quan la Unió Europea permetrà censurar continguts en 
menys d’una hora sense passar pel jutge.

Llei de seguretat ciutadana (Llei mordassa).- Aprovada al 
març del 2015, la Llei de seguretat ciutadana van establir penes 
per twittejar convocatòries de manifestacions o protestes i es va 
prohibir publicar fotos de policies. Aquesta llei, juntament amb 
la reforma del codi penal i la llei antiterrorista és el que es va 

conèixer popularment com a Llei Mordassa. Un punt d’inflexió 
en les llibertats de la xarxa i una “criminalització d’internet” que 
encara segueix estant molt present.

“A Espanya s’ha condemnat a penes de presó per un acudit o 
una cançó. També s’ha multat i detingut periodistes quan es-
taven informant. O s’ha demanat presó per a responsables de 
mitjans que han publicat filtracions. I les normes que permeten 
tot això segueixen vigents, de manera que pot seguir passant”, 
denuncia Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en 
Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI)

Forçant la identitat dels usuaris.- “Volem que darrere dels 
comptes en xarxes socials sempre hi hagi una identitat i que 
l’usuari sàpiga que està identificat”, explicava Rafael Hernan-
do, portaveu del PP. Va ser una iniciativa parlamentària amb 
l’objectiu de forçar al fet que els usuaris hagin d’utilitzar la seva 
“identitat administrativa real” a l’hora de registrar-se.

Mantenir l’anonimat és un dret fonamental i qualsevol norma 
que pretengués prohibir o limitar-lo “seria probablement incons-
titucional”, explicava l’advocat Carlos Sanchez Almeida. 
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Proposta de reforma de la Llei del dret a l’honor.- Una altra 
proposició no de llei va ser la reforma de la Llei Orgànica de 
protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge. Una iniciativa per especificar atacs a l’honor 
a través d’internet. Afortunadament no es va dur a terme. “Ens 
preocupa aquesta reforma perquè Internet no requereix lleis es-
pecials: hi ha d’haver a la Xarxa els mateixos drets i obligacions 
que fora d’ella, i la normativa actual sobre dret a l’honor i a 
donar cobertura a aquests supòsits”, explicava Pérez Alonso.

Llei Orgànica de Protecció de Dades i Drets Digitals.- A fi-
nals de 2018 es va acabar aprovant la nova Llei Orgànica de 
Protecció de Dades i Drets Digitals. Una reforma ratificada per 
tots els partits i que obre la porta per elaborar perfils ideològics 
dels ciutadans amb les dades mostrades a Internet i poder en-
viar propaganda electoral sense consentiment previ.

Segons va aclarir l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
la recopilació per part dels partits de dades personals només 
és per “obtenir informació que els permet prémer les inquietuds 
dels ciutadans per tal de poder donar-los resposta en les seves 
propostes electorals”.

La norma també va ampliar l’abast del dret de rectificació digital 
i el dret a l’oblit. Una llei que, entre altres aspectes, va facilitar 
que certs polítics puguin obligar a rectificar informacions com-
promeses que encara no han estat provades.

Reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual (“Nova Llei 
Sinde”).- El febrer de 2019 finalment s’aprovava la nova Llei 
de Propietat Intel·lectual. Una “nova Llei Sinde” acordada per 
PSOE, PP i Ciutadans que suposa un enduriment de la Llei 
Sinde original. En la nova llei es redueix encara més el paper 
dels jutges i es permet que el Govern pugui tancar pàgines web 
sense tenir la necessitat de disposar d’autorització judicial. Un 
cas que vam veure a finals del 2019 amb el tancament de Ex-
vagos ordenat pel Ministeri de Cultura.

“Així culminen definitivament allò de treure’s els jutges de so-
bre”, explicava David Bravo, advocat especialitzat en dret infor-
màtic i propietat intel·lectual.

Decretàs Digital.- A finals de 2019 es va aprovar el Reial Decret 
Llei 14/2019, pel qual el Govern pot al·legar “motius d’ordre pú-
blic” per intervenir qualsevol infraestructura, recurs associat o 
nivell de la xarxa. La mesura modifica la Llei general de Tele-
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comunicacions per atorgar al govern aquests poders. “Una llei 
nyap que en males mans pot ser perillosa”, apuntava Almeida.

Proposta per eliminar missatges d’odi.- A petició de Unides 
Podem, el Congrés va aprovar la “Proposició no de Llei sobre la 
prevenció de la propagació de discursos d’odi a l’espai digital”. 
Entre altres mesures es proposava la creació d’una eina única 
contra els discursos d’odi i establir un temps màxim per elimi-
nar un contingut denunciat. El problema rau en què novament 
s’intenta eliminar la figura del jutge per determinar què és un 
“missatge d’odi”.

Llistats setmanals per bloquejar pàgines de descàrregues.- A 
l’abril de 2021, el Govern va arribar a un acord amb la Coalició de 
Creadors, la patronal digital i les principals operadores de teleco-
municacions per perseguir les webs de descàrregues. Entre les 
mesures s’estableix un comitè tècnic la tasca del qual és elaborar 
llistats setmanals de webs que repliquin els continguts d’altres ja 
assenyalades per sentències judicials prèvies. Un comitè enca-
rregat de gestionar el bloqueig a les webs sense passar pel jutge.

Llei Uribes.- Espanya té fins el 7 de juny de 2021 per trans-
posar la directiva de l’autor europea. Per a això s’implantarà la 

Llei Uribes, en referència a  ministre de Cultura José Manuel 
Rodríguez Uribes. A través d’una nova reforma de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, s’incorporarà la polèmica directiva de 
l’autor que permetrà a les plataformes, com la pròpia Google, 
censurar continguts sense necessitar l’aprovació judicial prèvia.

Organitzacions com Wikimedia, Creative Commons, Xnet i al-
tres entitats han alertat dels seus efectes i temen que es faci 
una “transposició poc respectuosa amb els drets fonamentals”. 
Segons descriuen des de la PDLI, aquesta ‘Llei Uribe’ imposarà 
“la censura prèvia a internet i el control de continguts per robots 
(filtres automàtics) sense garantir la revisió humana ni el control 
judicial”.
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Una vacuna contra la desinformació? 
Els newsgame i la teoria de la 
inoculació
Per Alba García Ortega / Universitat Miguel Hernández, Elx

 
La desinformació s’ha convertit en un fenomen habitual en el 
nostre dia a dia. Termes com “infodemia”, “infoxicació” o “menti-
da news” semblen estendre’s al nostre voltant. No obstant això, 
els trastorns de la informació no són una preocupació recent. 
El 2018, la Comissió Europea ja va identificar la desinformació 
com “un repte molt important per a Europa”. Una preocupació 

que la recent onada de rumors provocada per la Covid-19 no ha 
fet més que avivar. En aquest article explorem com els newsga-
me poden ser una eina eficaç per lluitar contra la difusió de les 
falsedats i els rumors i analitzem sis exemples.

Des de fa anys els mitjans de comunicació i organitzacions de 
tot el món treballen per combatre les estratègies de la desinfor-
mació. Segons el Reporters Lab de Duke University, 2020 va 
tancar l’any amb 304 projectes centrats en la verificació de da-
des. Gairebé un centenar més que el 2019 i més del doble que 
el 2014. L’informe identifica sis iniciatives a Espanya (entre les 
quals destaquen Newtral, EFE Verifica i Maldita.es, membres 
de l’IFCN des de principis de 2020) i més de 40 repartides per 
Llatinoamèrica.

No obstant això, encara que totes les iniciatives han demostrat 
ser útils en la lluita contra la desinformació, els experts coinci-
deixen que només hi ha una eina realment eficaç: l’educació. 
Maldita.es, segons el primer informe trimestral sobre desinfor-
mació, destaca la necessitat d’”apostar per la alfabetització me-
diàtica per crear una societat més resistent davant l’engany”. 
Per la seva banda, Poynter porta des de fa anys apostant per 
la educació dels col·lectius més vulnerables: els joves, amb la 
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Teen Fact-cheking Network, un projecte de verificació de notí-
cies fet per i per a adolescents; i el MediaWise for Sèniors, un 
programa d’educomunicació per a majors de 65 anys.

En aquesta mateixa línia, la Comissió Europea ha publicat re-
centment el Codi de Pràctiques contra la Desinformació, un 
marc de diàleg que té com a objectiu garantir una major trans-
parència i responsabilitat per lluitar contra la proliferació de ru-
mors. Entre les pràctiques recomanades, destaca la importàn-
cia de “capacitar els usuaris perquè comprenguin i identifiquin 
la desinformació”. Per a això, aposten per l’accés a eines que 
ajudin a comprendre millor les tàctiques que s’empren per des-
informar. És aquí on entren en joc els newsgame: un gènere 
periodístic amb un gran potencial per informar de manera pràc-
tica, didàctica i participativa.

Estudis recents han demostrat que els newsgame, a través de 
l’exposició dels usuaris a petites dosis de desinformació, són 
capaços de reduir la seva predisposició a assumir com certs 
continguts falsos . És el que es coneix en el camp de la psicolo-
gia social com la teoria de la inoculació. L’objectiu és augmen-
tar la resistència d’un subjecte a una comunicació persuasiva 
mitjançant l’exposició prèvia a petites dosis d’aquest contingut. 

Com si d’una vacuna es tractés, aquesta tècnica permet aug-
mentar les “defenses” dels usuaris i amb elles les possibilitats 
de detectar una informació falsa. Els següents newsgame són 
un bon exemple d’això:

Bad News | DROG i Universitat de Cambridge
Produït per l’associació holandesa DROG en col·laboració amb 
la Universitat de Cambridge. La missió del joc és molt simple: 
has d’aconseguir tants seguidors com puguis mentre construei-
xes una “falsa” credibilitat com a portal de notícies. Es tracta 
d’un sistema d’aprenentatge experiencial amb el qual els crea-
dors pretenen conferir resistència contra els rumors “posant als 
jugadors en el lloc d’aquells que els creen”.

L’interactiu mostra situacions fictícies basades en les estra-
tègies de desinformació més habituals: la suplantació, l’ús de 
l’emoció, la polarització d’opinions, la conspiració, el descrè-
dit i el troleig. Totes elles estan representades per una sèrie 
de medalles inspirades en l’informe “ Digital Hydra “ de la NAT 
StratCom”. El newsgame compta amb un dossier informatiu per 
a educadors i una versió per a joves disponible a anglès.
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Harmony Square | DROG, Universitat de Cambridge & CIA
Un altre magnífic newsgame coproduït per DROG i la Universi-
tat de Cambridge. En aquest cas, en col·laboració amb el Cen-
tre de Participació Global (CEG) i l’Agència de Seguretat de 
Ciberseguretat i Infraestructura (CISA) de el Departament dels 
EUA. Es tracta d’un joc breu (completar-lo no et portarà més de 
10 minuts) l’objectiu és mostrar a l’usuari les tàctiques que fan 
servir els creadors de rumors per aconseguir seguidors, mani-
pular comunitats i explotar les tensions socials amb fins polítics.

El newsgame se centra en els processos de desinformació duts 
a terme durant els processos electorals. A través d’un sistema 
basat en la presa de decisions, els jugadors han de difondre 
informació falsa i fomentar les divisions internes en el pacífic 
veïnat de Harmony Square. Estructurades en quatre nivells, es 

mostren les cinc tècniques més habituals a l’hora de difondre 
rumors de caràcter polític: el troleig, el llenguatge emocional, la 
polarització de les audiències, la difusió de teories conspirati-
ves i l’ús de bots.

A l’igual que a Bad News, els escenaris i situacions són total-
ment ficticis, encara que es basen en esdeveniments reals i 
inclouen referències subtils a esdeveniments d’actualitat.

Troll Factory | yle
Newsgame de caràcter conversacional produït pel laboratori de 
la companyia de radiodifusió finlandesa Yle. Arribats a aquest 
punt, pot ser que l’objectiu et resulti familiar: és la teva primera 
setmana a la Troll Factory i has d’augmentar la teva influència a 
les xarxes socials costi el que costi. Segons els seus creadors, 
l’objectiu és “il·lustrar com les notícies falses, el contingut emo-
tiu i els exèrcits de bots s’utilitzen per influir en l’estat d’ànim, 
les opinions i la presa de decisions”.

A diferència dels newsgame anteriors, Troll Factory utilitza con-
tingut publicat en el “món real”: mems, teories conspiratives, 
discursos d’odi i rumors recopilats de diverses plataformes 
socials. En concret, l’interactiu es centra en publicacions de 
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caràcter antimigratori, com a reivindicació al creixement “sis-
tematitzat i organitzat” de rumors i opinions polaritzades sobre 
el tema.

 
iReporter | BBC
A iReporter l’usuari s’ha de posar en la pell del nou membre de 
l’equip de l’BBC Live. La seva missió és aparentment senzilla: 
mantenir l’equilibri entre el rigor, l’impacte i la velocitat mentre 
cobreix les notícies d’última hora. Basat en una narrativa con-
versacional, l’interactiu combina correus, tuits, xats simulats i 
videotrucades a fonts i companys de treball.

A diferència dels newsgame anteriors, iReporter no es basa en 
els processos de creació de rumors, sinó que mostra a l’usuari 
com identificar informació de dubtosa veracitat i quines tècniques 

de verificació pot emprar. Es tracta d’un newsgame amb estèti-
ca impecable, que combina gran varietat de recursos multimèdia 
sense perdre l’essència del “tria la teva pròpia aventura”.

Guerra a la mentida | RTVE Lab
Narrativa a cavall entre el webdoc i el newsgame. L’interactiu, 
que forma part d’un projecte transmèdia de En Portada i el 
RTVE Lab, se centra en els processos de verificació de fonts 
obertes. A través de tres capítols, basats en casos reals, l’usuari 
pot observar com funcionen les tècniques de verificació utilitza-
des per Bellingcat, un col·lectiu internacional de periodistes i 
investigadors fundat el 2014 per Eliot Higgings.

L’usuari ha de “xatejar” amb diferents personatges per avançar 
en la narració i esbrinar què és el que ha passat en cada un 
dels escenaris. Per a això, haurà d’utilitzar tècniques de veri-
ficació basades en l’ús de testimonis publicats en xarxes so-
cials. Entre elles, la verificació d’imatges amb Google Earth, la 
geolocalització amb Geoguessr i l’anàlisi de vídeos a YouTube 
segons les pautes del Citizen Evidence Lab.

Factitious | Jolt i The American University Game Lab
Produït pel laboratori de jocs de l’American University i la pro-
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ductora jolt. És el newsgame més senzill dels analitzats pel que 
fa a estètica i estructura. A diferència dels anteriors, està pensat 
per a dispositius mòbils, de manera que utilitza la mecànica del 
“swipe to”. Després de llegir una publicació realitzada per un 
mitjà de comunicació, l’usuari ha de decidir si es tracta d’una 
notícia real (lliscant a la dreta) o una notícia falsa (esquerra). 
Per a això només compta amb el titular, un breu resum i la font 
original. Una vegada que l’usuari ha decidit, l’interactiu explica 
per què has o no has de fiar-te del contingut.   

Un dels aspectes més interessants és que compta amb dife-
rents nivells de dificultat segons els coneixements previs de 
l’usuari. A més, ofereixen tutorials i consells per identificar els 
rumors, com l’ús de “adjectius extravagants”, la presència de 
fonts anònimes i el tipus d’organització darrere de la informació. 
Recentment han publicat una versió “pandèmica” amb exem-
ples de la Covid-19. (Infografies: Marc Vilajosana/Wordpress, 
Harmony Square i Mip/UMH)
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Periodisme i periòdic, algun futur?
Per Armando González Escoto, director de publicacions del sis-
tema UNIVA / El Informador (Mèxic)

Al món occidental el diari i, per tant, el periodisme, van néixer 
com una alternativa als sectors institucionalitzats de la política, 
l’educació, la cultura, l’economia i la religió. Era la porta a la lli-
bertat de pensament en tots els ordres, a la pluralitat, a l’esperit 
crític i al debat. El seu objectiu original va ser informar i posar 
en sintonia a la societat des d’aquesta altra vessant, i va tenir 
tant impacte que molt aviat es va convertir en un fruit apetitós, i 
pel mateix, va haver d’enfrontar el risc permanent de la infiltra-
ció, la manipulació, l’amenaça i la mordassa.

Al marge dels seus orígens històrics, és un fet que l’època d’or 
del periòdic van ser els segles XIX i XX, i la seva crisi va iniciar-

se amb la consolidació d’una nova cultura digital, que no qües-
tionava al periodisme, però sí a la seva forma clàssica de ex-
pressió, el diari imprès. Aquesta crisi ha tingut especial impacte 
en societats que van veure al diari com un recurs publicitari, i no 
com un mitjà per informar-se, pel mateix, al sorgir altres alterna-
tives, van deixar d’aportar als diaris els notables ingressos que 
donaven a canvi de publicitat, ingressos que permetien als dia-
ris costejar el seu aparell periodístic informatiu. Però també els 
lectors que acudien al diari per buscar la publicitat van trobar de 
sobte moltes altres alternatives, fins i tot gratuïtes.

Existia per descomptat un consolidat públic lector de diaris, al 
marge del seu caràcter publicitari comercial, però aquest sec-
tor, per llei natural, va començar a disminuir, mentre que les 
noves generacions no van heretar aquest gust i interès. Aques-
tes noves generacions cal ubicar-les entre els nascuts a partir 
de 1990, quan l’internet estava en plena expansió sense que 
advertissin encara les seves infinites possibilitats.

Paradoxalment eren els diaris els que estaven més possibilitats 
per entrar a internet i establir aquí un nou periodisme, però les 
possibilitats materials no sempre coincideixen amb les possibi-
litats mentals, i així va succeir que tots els diaris van entrar en 
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crisi, fins i tot en societats tan lectores com serien les europees 
o la nord-americana.

S’ha d’advertir que el combat no era només entre un mitjà im-
près i un mitjà digital, el debat més fort ha estat entre la paraula 
escrita i la imatge sonora, també un debat de temps, entre la 
informació processada i la informació immediata, o de molt rà-
pida edició, així com el debat entre formes estàtiques i formes 
constantment i permanentment variables. La recerca de la no-
vetat en la cultura actual és gairebé obsessiva i frenètica.

L’altre repte, no menor, ha estat la inicial incapacitat que molts 
diaris van mostrar per poder obtenir recursos econòmics des 
d’un periodisme digital, és a dir, el no saber com cobrar a in-
ternet, però per sobre de tot, el no saber com fer-se desitjable 
a través d’aquests nous camins, i tant, que la gent pagui per 
poder entrar al seu espai.

És possible que durant diversos anys la crisi del diari imprès es 
mantingui, la qual cosa li donarà l’oportunitat de seguir incidint 
en el camp de la creativitat i del domini de les noves carreteres 
informàtiques. (Infografia: esMarketing)
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