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Proposta internacional per salvar el
periodisme
Per The Commission on Information and Democracy / European Federation of Jornalists

El periodisme travessa una situació complicada, que amenaça
de deixar fora de mercat a molts mitjans i expandir el desert de
notícies, en un context en què la desinformació avança, confonent moltes persones; i nous mitjans de comunicació, i altres
no tan nous, obliden l’ètica i atien als seus lectors recorrent al
sensacionalisme i el maniqueisme i a el tractament desigual, i

polaritzen qualsevol esdeveniment en honor del seu propi benefici econòmic o polític. Això, quan no són alguns governs i
lobbies els que intenten enderrocar el periodisme tradicional,
intenten restringir-lo, controlar-lo i reprimir-lo.
Com a proposta per evitar que la situació segueixi deteriorantse, acaba de néixer una iniciativa internacional, que clama per
un “new deal”, un nou acord per salvar les empreses de mitjans, independentment que siguin impreses, digitals o lineals,
del col·lapse en el qual es troben.
“El periodisme ha de repensar-se, per dir-ho clar, no com un
‘sector dels mitjans’, sinó com un element central de la llibertat
de premsa i la llibertat d’expressió”, comenta Christophe Deloire,
secretari general de Reporters sense Fronteres i president del
Fòrum sobre Informació i Democràcia (FID), organisme que acaba de publicar un informe en què detallen com podria arribar-se
a aquest nou contracte que permeti sobreviure al periodisme.
Un 0,1% del PIB mundial per desenvolupar el periodisme
professional
L’informe, anomenat A New Deal for Journalism, i elaborat pel
Grup de Treball sobre la Sostenibilitat del Periodisme del FID,

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
de què formen part, entre d’altres, Rasmus Nielsen i Julia Cagé,
reclama una acció immediata i sostinguda dels governs i altres actors influents per millorar les polítiques, el finançament i
l’entorn propici perquè es desenvolupi un periodisme professional: un “New Deal” per al periodisme que ascendeix fins al 0,1%
del PIB anual en finançament indirecte a tot el món.
“La gravetat de la crisi a la qual s’enfronta el periodisme és severa -indica l’informe-, però si els polítics i els responsables de
la presa de decisions mantenen la voluntat política i la imaginació necessària per a prendre aquestes decisions ara i aprofitarles durant la pròxima dècada, creiem que hi ha potencial per ser
un punt d’inflexió per a la sostenibilitat del periodisme i per a la
salut de les societats obertes a tot arreu”.
El “new deal” s’estructura en quatre parts:
1. Primer, assegurar la llibertat, “que és condició prèvia necessària per al desenvolupament d’un periodisme genuïnament
independent”.
2. En segon lloc, millorar el finançament que permet dur a terme
el treball periodístic professional independent, mitjançant el suport al sector privat de mitjans, als mitjans públics i als mitjans
de comunicació sense ànim de lucre.

3. En tercer lloc, crear un entorn futur més propici per al periodisme independent, en part a través de la reforma institucional.
4. Quart, destacar les solucions que apunten a un futur més
sostenible per al periodisme.
Llibertat.- La llibertat “és el primer en la nostra llista, perquè
sense respecte pels drets fonamentals i sense respecte als mitjans de comunicació, cap finançament o enfocament en el futur
garantirà un periodisme genuïnament independent”.
Per contra, la llibertat sense finançament “deixaria el periodisme,
i per extensió les nostres societats, disminuïdes i vulnerables”.
Finançament: un 0,1% del PIB mundial per ajudar al periodisme.- Una mostra substancial de si els governs es prenen
seriosament la garantia de la sostenibilitat del periodisme independent és la seva voluntat de comprometre recursos reals. Si
els governs, indica el text del “new deal”, comprometen a nivell
mundial el 0,1% de l’PIB, “la xifra total podria ascendir a diverses desenes de milers de milions de dòlars anuals per ajudar al
periodisme”.
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Per posar això en perspectiva, -explica l’informe- “això és només el 20% del que els governs gasten a tot el món cada any
en subvencions a combustibles fòssils”.
“Compromisos públics d’aquest ordre entre, per exemple, els
països que integren el G7, G20, Media Freedom Coalition,
International Partnership on Information and Democracy, i els
estats participants en la Cimera per la Democràcia serien completament transformadors i podrien millorar la qualitat, diversitat
i equitat de la cobertura de notícies a nivell mundial”.
Acció decidida dels governs per compensar les forces de
mercat i evitar que només quedin els poderosos.- Per contra, “si els governs no actuen per enfortir l’entorn propici per al
desenvolupament del periodisme, i si es permet que les forces
de mercat actuïn per si soles, hi haurà pocs guanyadors i molts
perdedors. Els guanyadors seran principalment les empreses
propietàries de les plataformes que han crescut a una mida
enorme en l’entorn dels mitjans digitals, així com un nombre
limitat de mitjans nacionals i internacionals d’alt nivell, orientats
a l’elit, que presten serveis a audiències ja ben ateses”.

Els perdedors seran “no només els mitjans de comunicació independents ja debilitats, que lluiten per bregar amb l’impacte
de la pandèmia i les pressions d’un entorn dominat per plataformes, sinó també els ciutadans als quals serveixen a tot el
món, especialment en els països, a nivell local i en comunitats
desfavorides”.
Actuar per garantir la sostenibilitat del periodisme professional
independent en aquesta situació, afegeix el text del “new deal”,
“no és sostenir als mitjans que estan en mala situació, lliurar
diners als propietaris i accionistes, o tornar a formes obsoletes d’ajuda estatal que intenten preservar indústries en declivi
terminal, sinó crear un entorn competitiu i propici en què tingui
sentit invertir en la producció de notícies.
Això inclou afavorir el periodisme sense ànim de lucre, desenvolupar polítiques de competència i plataformes que permetin
dur a terme i distribuir un periodisme que prosperi en els mercats digitals, i obrir múltiples rutes a través de les quals el periodisme pot trobar suport”.
Altres àrees de suport.- L’informe destaca en la seva quarta
part altres àrees de suport que “ poden ajudar a la transició del
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periodisme a velocitat i a escala apropiades per a un futur nou i
més equitatiu. Si bé els desafiaments que enfronta el periodisme són reals, existeixen també senyals positius en molts llocs
que apunten a un futur en què el periodisme independent pot
tenir una major veu sobre el seu propi futur”.
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet A New
Deal for Journalism. CLICAR AQUÍ
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Periodistes balears i valencians
criden a enfortir la presència de “les
realitats perifèriques” en els mitjans
Per 20 Minutos Balears i DdeBalears
Periodistes balears i valencians han cridat aquest dimarts a impulsar la presència de “les realitats perifèriques” en els mitjans
de comunicació i han destacat la importància que la informació
de totes les autonomies i regions tingui el seu espai a nivell
estatal.
Així ho han expressat diferents professionals del periodisme a
la taula ‘Comunicació de les realitats perifèriques’, en el marc
de la cimera bilateral Comunitat Valenciana-Balears que se celebra fins aquest dimarts a Palma.

En el col·loqui han participat el director general d’IB3, Andreu
Manresa; la directora de ‘Diario de Mallorca’, Marisa Goñi; el
delegat de ‘La Vanguardia’ a la Comunitat Valenciana, Salvador
Enguix, i la cap d’Informatius de la televisió Apunt, Raquel Ejerique. La taula ha estat moderada pel director general de Relacions Informatives de la Generalitat Valenciana, Pere Rostoll,
i el director general de Comunicació de Govern balear, Álvaro
Gil.
Durant la taula, els ponents han abordat les dificultats per fer
escoltar el que passa en regions com Balears o la Comunitat
enfront de la informació de Madrid, que és la que té una presència predominant a causa de la centralització dels principals mitjans de comunicació.
El delegat de La Vanguardia al País Valencià, Salvador Enguix,
ha explicat que el paradigma digital ha provocat “un debilitament dels mitjans tradicionals”, cosa que té “una traducció molt
perillosa en els ecosistemes perifèrics”, com poden ser Balears
o la Comunitat Valenciana.
A causa de que les grans plataformes digitals es troben a Madrid, “el missatge valencià està més debilitat en un entorn digi-
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tal”. Per això, ha insistit en la necessitat que els mitjans privats
“estiguin reforçats en el perifèria” i que hi hagi mitjans públics.
La cap d’Informatius de la televisió Apunt, Raquel Ejerique, ha
assegurat que, durant la seva experiència laboral a Madrid, va
comprovar que “més enllà de successos”, les notícies del País
Valencià no tenien una presència important. “Proposo que deixem de parlar de perifèria. No som la perifèria, som la centralitat
dels nostres territoris”, ha ressaltat.
En aquest sentit, el director d’IB3, Andreu Manresa, ha indicat
que “la condemna de tenir un discurs vertical i central a Madrid
o Barcelona” es pot solucionar “articulant un relat diferent”. “El
repte dels periodistes és fer un relat que tingui interès i implicació immediata, que sigui autòcton i que expliqui la realitat”,
ha afegit.
Per la seva banda, la directora de Diario de Mallorca, Marisa
Goñi, ha remarcat el paper dels mitjans de comunicació locals.
“Som la garantia que estem a sobre del territori, el coneixem i
podem donar una informació més rigorosa i amb una mirada
més àmplia”, ha assenyalat.

Col·laboració entre mitjans públics i privats
Per enfortir la presència en els mitjans d’aquestes “realitats perifèriques”, Enguix ha indicat que “les administracions públiques
dels territoris han d’assumir aquesta realitat i han d’entendre
que la informació és un servei essencial”. “No només la informació d’una empresa pública, també de les privades”, ha dit.
Així, ha proposat crear una comissió d’experts per legislar un
marc perquè l’ecosistema de comunicació -privat i públic- tingui
capacitat de generar un fluix d’informació propi que reforci “la
debilitat” de la Comunitat Valenciana i Balears en aquest sentit.
Segons ha explicat, es tracta d’una proposta que ja s’està fent
en altres països.
En aquesta línia s’ha expressat Ejerique, qui aposta també per
fomentar la col·laboració entre mitjans privats i públics. “Sense
llibertat econòmica no hi pot haver llibertat editorial”, ha assegurat, pel que ha considerat que “els mitjans públics han de ser
col·laboradors ja que tenen el privilegi de tenir una estabilitat
econòmica”.
Goñi ha afirmat que “està bé que els mitjans rebin ajudes per
part de les administracions, però els editors s’han de compro-
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metre a que si reben ajudes, han de complir amb determinades
garanties, com que no hi hagi acomiadaments” a les redaccions.
Enfortir els llaços entre el País Valencià i les Balears
En el torn de preguntes ha intervingut el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha preguntat als periodistes
què es pot fer des de l’àmbit públic i privat en els mitjans de comunicació per enfortir els llaços entre la Comunitat Valenciana
i les Illes Balears.
Manresa ha proposat explicar històries a través dels mitjans
que tinguin en comú les dues autonomies. “Hi ha possibilitats al
marge del discurs elitista político-cultural”, ha assenyalat.
Així mateix, Goñi ha apuntat que en el camp de la producció
audiovisual “hi ha molt recorregut”, pel que ha proposat “crear
un univers comú” d’història i cultura “que podria donar lloc a fer
grans produccions” entre les dues autonomies.
La I Cimera entre les Illes Balears i el País Valencià, feta al
Palau de Congressos de Palma, ha vist la necessitat d’establir i
enfortir una aliança estratègica ambiciosa que impliqui ambdós
governs, així com el conjunt de les dues societats, els agents

socials, el sector de la cultura, els mitjans de comunicació i les
institucions democràtiques d’ambdues autonomies. (Il·lustració:
NetFerry)

Junior Report obre la convocatòria de
beques del projecte Revista Escolar
Digital per a centres educatius
L’empresa editora per
a joves, associada a
l’AMIC, Junior Report,
ha llançat el programa
de beques RED 20212022 dins del seu projecte Revista Escolar Digital
(RED), la xarxa de diaris
escolars realitzats per estudiants de secundària i primària. Les
beques estan orientades a ajudar als centres educatius a crear
la seva pròpia revista escolar.
El projecte està impulsat per Blue Globe Media, empresa editora del diari per a joves Junior Report, i compta amb el suport
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d’empreses i institucions que han apadrinat les beques per fomentar el pensament crític entre els joves i la lluita contra la
desinformació.
Els centres guanyadors passaran a formar part de la xarxa de
revistes escolars, que ja compta amb més de 70 instituts i escoles de diferents comunitats autònomes. Cada beca, valorada en
3.000€, inclou un Pla de treball i l’acompanyament d’un periodista professional durant tot el curs, que corregirà els continguts
publicats i dinamitzarà la redacció escolar, a banda d’un taller
d’educació mediàtica i de recursos i material de suport sobre
gèneres periodístics.
El termini de presentació de candidatures s’obre el 8 de juliol
i estarà obert fins el 20 de setembre del 2021. Les bases i els
formularis per presentar les candidatures es poden trobar a la
web beca.junior-report.media.

Totmedia presenta la seva nova
revista Món Sant Cugat

L’equip Totmedia va presentar el dijous, 8 de juliol, la nova edició de la revista Mon Sant Cugat al Celler Modernista, conduïda
per Xavier Grau, director del Món Sant Cugat. L’acte també va
comptar amb una breu conversa entre la directora general del
Tot Sant Cugat, Laura Grau, i el periodista i escriptor santcugatenc Xavier Bosch.
La situació de l’habitatge a Sant Cugat va ser l’eix central de
l’acte de presentació i també de la nova edició (l’onzena) de la
revista Món Sant Cugat -editada per Totmedia i patrocinada per
l’Ajuntament de Sant Cugat-. Aquest darrer número està dedi-
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cat a l’habitatge a Sant Cugat per quan és un dels temes principals que preocupen i afecten els santcugatencs. En aquesta
edició també s’ha entrevistat el periodista i escriptor santcugatenc Xavier Bosch, un ampli reportatge sobre els 100 anys de
la construcció del Celler Cooperatiu, entre altres continguts divulgatius sobre l’actualitat i el patrimoni històric, cultural, social,
econòmic i humà santcugatenc.
L’esdeveniment va comptar amb la participació del Grup Mediterrània, que va inaugurar i clausurar la presentació amb dues
actuacions. (Font: MAE – il·lustració: Tot Sant Cugat)

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és el foment i la difusió de les
revistes culturals de projecció estatal i abast comercial reduït,
mitjançant la difusió gratuïta dels títols subvencionats a les biblioteques públiques a través del servei eBiblio. Les subvencions poden finançar fins al 50% del cost de les publicacions.
Les revistes han d’estar dedicades a alguna de les següents
matèries: literatura i lingüística; arts plàstiques, arts escèniques, música; disseny, fotografia, creació audiovisual, cinematografia; història, geografia, arquitectura; filosofia, ciències
socials, jurídiques i polítiques, i crítica de la cultura. (Font: Comunicació21)

El Ministeri de Cultura convoca ajuts
per a l’edició de revistes culturals

Prensa Ibérica frena el seu nou
periòdic en “no ser prioritari”

La Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura ha obert la convocatòria de subvencions per a
l’edició de revistes culturals de 2021. La dotació és de 700.000
euros per a les empreses editores i de 300.000 per a les institucions sense ànim de lucre. El termini per presentar sol·licituds
finalitza el 4 d’agost.

La ‘nova’ Moncloa sorgida dels canvis en el Gabinet de el president de Govern, Pedro Sánchez , i en el Ministeri de la Presidència ha traslladat a Prensa Ibérica , editora d’importants
capçaleres regionals propietat de la família Moll , que el diari
que té previst llançar en pròximes dates dirigit per Fernando
Garea , expresident de la Agència EFE , «no és prioritari». La
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conseqüència és que Prensa Ibérica -dueña d’ ‘El Periódico de
Cataluña’- ha decidit frenar de moment els preparatius d’aquest
nou diari, que queda en’ stand by ‘. Un portaveu del grup de comunicació ha preferit no fer comentaris, segons informa Carlos
Ribagorda a OK Diario.
“La sortida de Iván Redondo de Moncloa ha estat la clau.
Aquest diari es volia llançar pel seu suport i es va posar a un
periodista de la casa per dirigir-lo. Ara, Moncloa ha traslladat a
Prensa Ibérica que aquest diari no és prioritari i el grup ha frenat els preparatius, la contractació de periodistes... », expliquen
fonts de sector. “És difícil que surti”, ha admès un directiu del
grup en privat.
Amb la sortida de’Ivan Redondo de la Moncloa, les prioritats
de l’executiu són altres i a Prensa Ibérica han decidit frenar de
moment un projecte que necessita una important quantitat de
fons per a tirar-lo endavant. Cal no oblidar que es tracta d’un
diari en paper, el que comporta despeses de paper i distribució
addicionals. “Per aquí hem vist de tant en quant a Garea però
res més. Internament no veiem moviment que s’estigui preparant res”, assenyalen fonts internes. (Font: OkDiario)

El benefici d’explotació de Godó cau
un 67,3%
El Grupo Godó va tancar l’any 2020 amb un benefici d’explotació
d’1,847 milions d’euros, un retrocés del 67,3% respecte els
5,652 milions registrats l’exercici anterior, segons els comptes
dipositats al Registre Mercantil de Barcelona. Els ingressos de
Godó l’any passat van ser de 120,5 milions d’euros, una reducció del 27,5% en comparació als 166,3 milions de 2019.

El 2020, el grup editor de La Vanguardia va registrar unes pèrdues abans d’impostos d’11,161 milions d’euros, quan l’exercici
anterior va assolir un benefici de 8,212 milions.
La nova 8tv té llum verda.- Segons El Nacional (En Blau), el
Consell Audiovisual de Catalunya ha autoritzat la venda del ca-
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nal privat 8TV, que passa del Grup Godó a les mans de Nicola
Pedrazzoli, propietari de Teve.cat i de l’antic Canal Català. TV3,
per tant, torna a tenir competència a casa nostra (tret de les
desconnexions de TVE, que no li fan mal), ja que s’adreçarà a
un públic catalanoparlant i a tot el territori. Una excel·lent notícia per al sector, i que suposa la creació de nous llocs de treball,
programes i projectes audiovisuals engrescadors.
La nòmina de presentadors presenta cares molt conegudes com
Ares Teixidó, que es posarà al capdavant de ‘Condició Femenina’,
un format que Pedrazzoli importa de Canal Català i que serà un
late night gamberro en el que participaran diferents dones tertulianes. Amb aquest format, la nova 8tv cobreix una de les mancances de l’oferta televisiva nostrada: l’entreteniment nocturn i sense
complexos. (Fonts: Digimedios i El Nacional – infografia: TVienes)

Prisa acomiada l’exdirector d’El País
Antonio Caño
Caño ocupava ara un lloc com a assessor digital de el grup
empresarial i columnista mensual d’El País. La companyia
d’educació i mitjans de comunicació justifica el seu acomiada-

ment com a part de la reorganització de l’empresa. Des de fa
uns mesos, Prisa ha posat en marxa una “profunda renovació
de la companyia per fer-la rendible” el que va portar a la cessació de directius històrics com el veterà periodista Augusto Delkáder, que va ser acomiadat de la seva posició com a director
editorial, entre d’altres.
L’exdirector d’El País ha reobert el seu compte a Twitter per
donar la seva versió de l’acomiadament. Caño assegura que
la seva sortida es deu a “raons ideològiques” i el considera un
“atropellament a la llibertat d’expressió”, a més de causar un
“enorme perjudici personal i professional”, de manera que avisa
de la possibles accions legals. (Font: MAE)

Les revistes Teleprograma, Supertele i
Telenovela diuen adeu al paper
Hearst España ha decidit tancar les edicions impreses de tres
històriques capçaleres: Teleprograma (nascuda el 1966), Supertele (1992) i Telenovela (1993). Les tres revistes deixaran
de publicar-se en paper a partir del 24 de setembre, tot i que
continuaran com a mitjans digitals.
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WhatsApp i Facebook són les xarxes
socials favorites pels espanyols
Per Redacció de La Publicidad

144 minuts al dia. És el temps que, de mitjana, passem mirant les xarxes socials. 144 minuts que ens passem mirant una
pantalla que ens allunya de viure #UnaVidaMasExtraordinaria.
T’imagines el que podries fer amb aquest temps?. Tenint en
compte els minuts que dediquem al dia a utilitzar xarxes socials,
seria un total de 36,5 dies a l’any i 8,2 anys en la vida segons
els resultats de l’estudi “Quant de temps passem a RRSS?” que
ha portat a terme Jaguar i Sigma Dos.

D’aquesta informe s’extreu que els espanyols trien WhatsApp
(94,2%) i Facebook (87,9%) com les RRSS favorites, seguides
de Youtube (70,9%) i Instagram (66,4%). Entre les dones guanya terreny Facebook com la segona RRSS més utilitzada, mentre que, en els menors de 30 anys, que són els que més temps
dediquen al dia a utilitzar xarxes socials (194 minuts), Instagram se situa com la segona més utilitzada seguida de tik Tok.
Així mateix, l’enquesta revela que els espanyols utilitzem una
mitjana de cinc RRSS, una xifra que s’amplia a sis entre els
homes de 18 a 44 anys d’edat. Sent la tarda el moment del dia
en què més solem utilitzar-les, especialment a partir dels 45
anys. L’ús durant el matí s’accentua entre les persones de 45 a
64 anys (27,5%); l’ús a mig dia s’incrementa entre els menors
de 30 anys (14,4%) i l’ús a la nit augmenta entre els espanyols
de 30 a 44 anys (29,8%).
David Alayón Armas, director d’Innovació i soci de Mindset, i
expert en innovació i futurisme, creu que la nostra dedicació
d’atenció i temps a allò digital “seguirà augmentant, encara que
no sigui en el format i en els canals que estan ara mateix en
auge”. Per llançar algunes dades, el temps d’adopció d’una
nova tecnologia s’ha accelerat. El telèfon va trigar 75 anys a
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que tingués 50 milions d’usuaris. La ràdio 38 anys. La televisió
13 anys. Internet 4 anys. Facebook 2 anys... I jocs com Angry Birds 35 dies o Pokémon Go 19 dies... I ja no solament
en adopció, sinó que l’ús que li donem a “la novetat” és cada
vegada més gran i l’integrem en les nostres vides de manera
més ràpida” .
Una tecnologia que cada vegada està més present en les nostres vides i que es demostra en el fet que el mòbil és el dispositiu
més utilitzat per connectar-se a les xarxes socials (78,7%), seguit de l’ordinador (14,9%) i tauletes (5 %) sent la connexió més
freqüent des de casa (97%). Només el 28,9% es connecta també
quan està en bars, cafeteries o restaurants, el 26,5% ho fa mentre va en transports públic i el 25,1% mentre camina pel carrer.
El sondeig també revela que, tot i que el 57,9% dels espanyols
pensen que no passen molt de temps utilitzant RRSS, les persones de 30 a 44 anys són les que en major mesura consideren
que sí que ho fan (53,7%). Uns minuts, dies i anys que el 27,9%
dedicaria a estudiar o aprendre un curs o un hobby.
De fet, set de cada deu espanyols creuen que l’ús de RRSS
pot arribar a ser perjudicial per a la salut . Una opinió que

s’accentua entre els menors de 30 anys (81,1%). Però, malgrat
aquesta dada, només el 17,6% podria estar unes hores sense
utilitzar RRSS. Un 21,9% reconeix que podria arribar a estar un
dia sense utilitzar cap xarxa social, i el 17,7% podria arribar a
estar sense utilitzar-les 2 o 3 dies. Un període de desintoxicació
digital a què poca gent s’ha sotmès i que només el 18,7% afirma conèixer algú que n’hi ha passat. A més, el 49,2% creu que
podria deixar d’utilitzar RRSS per sempre, davant d’un 47,6%
que no pensa que pogués fer-ho.
Basant-se en aquest estudi, Jaguar ha llançat un desafiament
que pot canviar la vida, i en què el temps és el protagonista:
#144MinuteChallenge. Durant 21 dies, quatre persones seleccionades a través d’un concurs estatal, realitzat a les xarxes
socials de Jaguar, invertiran aquest temps en la seva major
passió al costat d’un dels ambaixadors de la marca i protagonistes del seu anterior campanya. Aprendre a cuinar? Millorar
el rendiment esportiu? Crear un pla de negocis? Crear dissenys
de moda propis?
Si el que t’apassiona és la moda i la costura, Joan Avellaneda
serà l’encarregat d’ensenyar-te tots els seus trucs mentre protagonitzes la nova campanya de Jaguar. Si per contra ets més
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apassionat de l’esport o un amant del tennis, Garbiñe Muguruza
serà el teu coach perfecte. Sense oblidar a aquells que volen
muntar el seu propi negoci, que podran rebre els millors consells de la mà de Kike Sarasola. Però si el teu amor a la cuina
és més fort que res, Paco Roncero serà l’acompanyant perfecte
per millorar la teva destresa culinària. Perquè mai és tard per
dedicar-te al que t’agrada o invertir en aquest talent oblidat que
pot convertir la teva vida en una cosa extraordinària. (Infografia:
BBC)
NOTA El Butlletí us ofereix l’estudi “Cuanto tiempo pasamos
en RRSS? Estudio entre la población espanyola, julio 2021”.
CLICAR AQUÍ

El 30% de les consultes sobre “fake
news” del coronavirus són sobre les
vacunes
A l’abril, Newtral i Google van llançar el projecte «Vacuna’t contra els rumors» per detectar la informació falsa sobre les vacunes i la COVID-19. Des del seu inici, s’han fet unes 3.682 consultes en el servei de verificació per WhatsApp sobre possibles

«fake news», de les quals, aproximadament, un 30% han estat
sobre vacunes. Aquests dubtes recurrents estan relacionades
amb els components de les vacunes, els efectes adversos o
els processos de validació a què es sotmeten abans de la seva
comercialització. A més, Newtral ha elaborat, al costat de científics i experts, 104 articles d’investigació.
Consells per a verificar i
desmentir les «mentida
news» sobre coronavirus:
Aquests són alguns dels
consells que des Newtral
i Google per identificar la
desinformació:
• Els creadors de rumors busquen que es comparteixin els seus
continguts falsos, de manera que solen apel·lar a les emocions
perquè el receptor no reflexioni i les difongui sense pensar.
• Les notícies falses no solen esmentar fonts fiables i en certs
casos es fan passar per mitjans fiables per enganyar al lector.
• Quan el contingut és anònim i no hi ha noms o d’una pàgina
amb persones treballant és molt probable que es tracti de desinformació.
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• Per més que la notícia pugui ser real, els titulars poden tergiversar o exagerar les dades . És important entrar i llegir el text
complet.
A més d’aquestes claus, han posat a disposició dels usuaris un
Explorador de verificació de fets, que recopila més de 100.000
verificacions de dades d’editors autoritzats de tot el món. Trobareu més informació en aquest video. (Font: MAE – infografia:
Tudela Hoy)

La Unió Europea paralitza la taxa
Google davant les pressions dels
Estats Units
Brussel·les ha anunciat la suspensió de la
creació de la taxa Google després del principi
d’acord assolit en la reunió de el G-20, celebrada el passat 10 de juliol
a Venècia, sobre l’establiment d’un impost de el 15% a les mul-

tinacionals i grans companyies tecnològiques. Això, sumat a la
intensificació de les pressions dels Estats Units, ha fet que la
Comissió Europea aparqui el seu projecte de taxa digital comunitària per centrar-se en el disseny d’una a nivell global.
La Unió Europea ha cedit davant les sol·licituds de Washington
al·legant la necessitat de consolidar un acord internacional sobre la fiscalitat de les empreses al G-20 i l’OCDE (Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). “El G-20
ha donat suport a un acord històric aquest cap de setmana a
Venècia per crear un sistema tributari internacional més estable
i just, que aborda els desafiaments fiscals derivats de la digitalització de l’economia”, ha comentat Daniel Freire, portaveu de
la Comissió Europea”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: Ficser Assessors)

França multa Google amb 500 milions
pels continguts dels mitjans
L’Autoritat de la Competència de França ha imposat aquest dimarts a Google una multa de 500 milions d’euros per no haver
negociat de bona fe una compensació per als mitjans de comu-
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nicació per l’ús de les seves notícies i continguts, a la qual cosa
l’obliga una llei nacional.
L’organisme també ha ordenat al gegant nord-americà d’internet
que presenti una oferta de remuneració als editors i a les agències
de premsa per l’ús dels seus continguts protegits, sota l’amenaça
d’haver de pagar 900.000 euros per cada dia de retard. “La sanció de 500 milions d’euros té en compte l’excepcional gravetat
dels incompliments constatats i que el comportament de Google
ha suposat retardar la bona aplicació de la llei sobre els drets
afins”, ha assenyalat la presidenta de l’Autoritat de la Competència, Isabelle de Silva, en un comunicat. (Font: La Publicidad)

El 42% dels espanyols reduirà l’ús
dels seus dispositius electrònics
aquest estiu
El 42,1% dels espanyols entre
18 i 75 anys reduirà l’ús dels
seus dispositius electrònics
aquest estiu per dedicar més
temps a si mateixos, a les per-

sones que més els importen o a gaudir de les seves activitats favorites. Així es desprèn de l’estudi 1a Radiografia dels espanyols
Smart, liderat per la marca espanyola d’electrònica de consum SPC.
L’informe també revela que les dones estan intentant reduir el
consum d’aparells electrònics. Ho fa un 44,5%, enfront dels
homes que ho estan reduint en un 39,6%. A través d’aquest
estudi també s’ha pogut conèixer que, d’entre tota la diversitat d’aparells electrònics amb què comptem, l’smartphone és
el considerat com “indispensable” en les vacances d’estiu. És
així per a 8 de cada 10 espanyols (80,10%). El segueixen, a
força distància, els auriculars, considerats com a bàsics per a
un 27,7% de la població, la tablet per a un 22,7% i el ebook, que
no pot faltar per a un 21,9%. Aquests quatre dispositius són els
preferits per a les persones que han tingut molt contacte amb la
tecnologia i que ja és part del seu dia a dia.
L’estudi conclou que, tot i que una part significativa dels espanyols enquestats aprofitaran les hores extres d’oci per escapar
de la hiperconnectivitat, per a la majoria la tecnologia ha estat una gran ajuda en l’últim any per estar connectats amb els
nostres i gaudir de moltes de les activitats diàries a les que
estàvem habituats. (Font: Geriatricarea – imatge: masmovil.es)
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Crític tanca el 2020 amb el seu millor
resultat econòmic

destinar als salaris de la plantilla i el 13% a les col·laboracions,
mentre que un altre 13% va ser per la Seguretat Social. (Font:
Comunicació21)

Crític ha tancat el 2020 amb un benefici abans d’impostos de
39.809 euros, un 132,9% més que els 17.093 de l’any anterior. Així
doncs, el mitjà no només acumula cinc exercicis consecutius en
positiu, sinó que en el darrer ha assolit el seu millor resultat econòmic. Més concretament, l’any passat Crític va facturar 332.407
euros, un increment del 34,21% respecte de 2019, mentre que la
despesa va ser de 292.598 euros, un augment del 26,76%.

Vozpópuli abandona Comscore

Des de Crític es destaca que el resultat econòmic de 2020 és
“especialment rellevant” en el context de crisi per la pandèmia
de la Covid-19. El mitjà apunta que una de les claus ha estat
l’increment del 27% dels ingressos per subscripcions (fins als
86.990 euros).

Vozpópuli no és l’únic mitjà que mostra la seva discrepància
amb el sistema de mesurament de Comscore i reclama la posada en valor de la qualitat i fidelitat de l’audiència. El País
(Prisa) i ABC (Vocento) van anunciar la seva sortida d’aquest
mesurador digital al gener i febrer, respectivament. I els mitjans
d’Unidad Editorial (El Mundo, Expansión i Marca, entre d’altres)
i els de Corporación Voz de Galícia (La Voz de Galícia i La Voz
d’Astúries) van prendre la mateixa decisió el passat mes d’abril.

Pel que fa als ingressos de 2020, el 26% va correspondre a les
subscripcions; el 25% a la publicitat web; el 17% a la producció
de continguts amb patrocini; l’11% a subvencions; el 8% a projectes compartits amb empreses i agents de l’economia social
i solidària, entre d’altres. Quant a les despeses, el 50% es va

El diari digital Vozpópuli ha decidit abandonar el sistema de
mesurament de Comscore, que premia el volum enfront de la
qualitat i no reflecteix la realitat de el sector de la premsa digital
a Espanya, segons l’editora d’aquest mitjà.

L’1 gener del 2022 començarà a funcionar un nou sistema de
mesurament. GfK va ser la seleccionada en concurs el passat
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mes de març per substituir Comscore en l’auditoria d’audiències
digitals. (Font: (MAE)
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Les previsions de creixement d’inversió
publicitària a Espanya van a la baixa
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’Estat espanyol seguirà sent un dels mercats que més impacte
continuarà rebent en el sector publicitari per la crisi del coronavirus. Recordem que, ja l’any passat va ser el país desenvolupat que més va patir els efectes de la pandèmia (només per darrere del Brasil), amb un caiguda de la inversió publicitària del
18%, segons les dades recollides per Dentsu. Descens bastant
més acusat que la mitjana global, que s’ha situat en el -7,2%
. De fet, països del nostre entorn, com França (-9,2%) o Itàlia
(-12,2%) van presentar xifres significativament millors que les
registrades a Espanya.

Dentsu, el més gran grup publicitari a Espanya, estima que
aquest any mateix el mercat publicitari es recuperarà completament a nivell global després del desastre ocasionat per la pandèmia l’any 2020. Aquest grup japonès, propietari d’agències com
Carat o Ymedia, pensa que la inversió publicitària mundial es
dispararà aquest any un 10,4%. Percentatge que representa una
gran millora respecte a les previsions emeses per la companyia
al gener, quan projectava la meitat d’aquest creixement (+ 5,8%).
No obstant això, aquesta recuperació a nivells precovid prevista
ja per a aquest any de cap manera es produirà a Espanya, on
la crisi del coronavirus segueix impactant en els pressupostos
publicitaris dels anunciants. Fins i tot, Dentsu ha rebaixat les
seves previsions de creixement per a aquest any i el que ve
a l’Estat espanyol. Si al mes de gener pensava que el mercat
espanyol creixeria un 4,5% el 2021, ara opina que serà el 3,4%.
I l’any vinent, el 2022, l’ascens serà del 6,7% (+7% en les seves
previsions de principis d’aquest any). Amb aquestes xifres, no
serà, com a mínim, fins l’any que ve quan la inversió publicitària
a Espanya sigui comparable a la de 2019.
Aquesta rebaixa de les previsions és extensible a la majoria
dels països europeus del nostre entorn. Igualment passarà amb
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Alemanya (+ 3,3%), Itàlia (+ 5,4%) i França (+ 7%), mercats on
les previsions de creixement també han empitjorat.
Així, doncs, les estimacions d’augment publicitari a doble dígit
previstes per Dentsu a nivell global estaran sustentades amb
grans creixements esperats als Estats Units (+ 13% el 2021),
Regne Unit (+12%) i Austràlia (+12%). Coincideix que aquests
tres països són les grans potències mundials de la publicitat,
juntament amb la Xina i el Japó.
Digital acapararà el 50% dels pressupostos publicitaris
Per tipus de mitjans, 2021 estarà marcat -segons les dades de
Dentsu- pel domini digital, que acapararà per primera vegada
la meitat dels pressupostos publicitaris globals. La resta de la
inversió se l’hauran de repartir entre la televisió lineal (30%),
ràdio (5,7%), exterior (5,5%) i diaris (5,1%).
Dins de la publicitat digital -que creixerà aquest any un 15% -,
els segments que millor es comportaran seran les xarxes socials (+ 17%), les recerques pagades (+16%) i display (+ 13%).
(Infografia: Puromarketing). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Global Ad Spend Forecasts 2021, de Dentsu. CLICAR AQUÍ

Segons WARC, la despesa en
publicitat en diaris en paper
augmentarà un 4,8% el 2021

La inversió en publicitat a nivell mundial es va contraure de manera significativa arran de la pandèmia i davant la incertesa que
va imperar durant mesos. A mesura que han passat els mesos
i s’ha avançat en el procés de vacunació, les xifres comencen
a reflectir una gradual recuperació . Segons les últimes dades
ofertes per WARC, la inversió publicitària a tot el món va créixer
un 12,5% el primer trimestre del l’any, mentre que en el segon
va augmentar un 23,6%.
D’acord amb les previsions de la companyia, la inversió publicitària global creixerà un 12,6% el 2021 fins a arribar als 665.000
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milions de dòlars. Un augment molt més gran que el 6,7% pronosticat anteriorment. Per 2022 es preveu un augment de 8,2%
fins als 700.000 milions de dòlars.
En el segon trimestre, la despesa publicitària mundial va arribar als 157.000 milions, un nou rècord per a aquest període i
l’augment més fort en més d’una dècada. Aquest creixement
s’ha vist impulsat pels mitjans en línia, que van signar un increment del 31,2% en comparació del mateix període de l’any anterior. En concret, l’e-commerce es va elevar un 59,5% i search
un 50,6%. Els mitjans tradicionals també van registrar creixement en la despesa, especialment la televisió lineal (11,5%).
Tenint en compte les xifres collides en els dos primers trimestres del 2021, la inversió del primer semestre del l’any va arribar als 311.500 milions de dòlars gràcies a un creixement del
17,8% respecte el mateix període del 2020.
Tendències de creixement previstes per WARC per a 2021/2022:
Quan a Diaris, la despesa en publicitat en diaris en paper augmentarà un 4,8% el 2021, el primer creixement registrat en
l’última dècada. La despesa total arribarà als 29.600 milions
de dòlars. En 2022 registraran una lleu disminució de l’1%. Pel

que fa a Revistes, s’espera que la inversió augmenti en un
modest 2,5% aquest any abans de caure en un descens del
4,3% el proper any. Això vol dir que les marques de revistes en
2022 hauran recuperat només el 5% dels ingressos publicitaris
perduts en 2020. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – imatge:
Anuncios Legales)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi
complert de WARC Ad Investment 2021/2022. CLICAR AQUÍ

Agències de mitjans que més inversió
han gestionat el 2020
L’Estudi InfoAdex d’agències de mitjans 2021 és la XXI edició
d’una anàlisi global que cada any s’observa als principals actors de el sector publicitari amb els anunciants i marques per a
les quals treballen. L’estudi d’agències analitza la “inversió publicitària gestionada” per les agències, entenent com a tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions publicitàries
fetes per les agències en els diferents mitjans, en termes de la
inversió controlada per InfoAdex en valors estimats com reals.
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S’han analitzat els comptes de 29 agències de mitjans que han
col·laborat en l’estudi i s’ha imputat inversió a 6.554 marques
directes pertanyents a 2.462 anunciants detectats en el control d’InfoAdex. El total de la inversió de les 29 agències suma
2.943,9 milions d’euros. Apareixen relacionades en el quadre
adjunt aquelles agències el volum d’inversió gestionada en
2020 supera els 10 milions d’euros , ordenades en raó a la seva
xifra d’inversió, d’acord amb la metodologia de InfoAdex. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: InfoAdex)

Les cases d’apostes en línia s’han
invertit 120 milions en publicitat
des que es van aprovar les seves
restriccions
Les restriccions imposades per la nova normativa en matèria de
publicitat de les cases d’apostes en línia no sembla que de moment facin efecte en la seva estratègia de comunicació. Aquest
tipus d’operadores van marcar un nou rècord d’inversió publicitària en un primer trimestre de l’any des que es tenen registres,
el 2013. Segons la Direcció d’Ordenació del Joc -depenent del
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Ministeri de Consum-, les cases d’apostes en línia van dedicar
71,4 milions d’euros a la publicitat entre els mesos de gener i
març d’aquest any. És un 20% més que en el mateix període
de l’any passat.

amb el medi ambient com el propi model de la marca alemanya.
Amb aquest original i minimalista anunci l’agència DDB visualitza a la perfecció la petjada invisible que deixa al nostre planeta
aquest poderós model 100% elèctric.

Des que es va aprovar el Reial Decret de Comunicacions Comercials de les Activitats del Joc al novembre de l’any passat
i fins al passat mes de març, les cases d’apostes en línia han
invertit 120 milions d’euros en publicitat. Són 30 milions d’euros
més que en el mateix període de fa un any. És a dir, un increment interanual del 22%. Font: Dircomfidencial)

La tècnica per a realitzar la peça ha consistit en convertir una
imatge fotogràfica de l’automòbil en una il·lustració en relleu
amb 4 nivells d’alçada. El resultat és un gravat que transmet
profunditat i realisme, i convida a recórrer tàctilment les línies i
volums que conformen el vehicle.

DDB crea The InkLess Print, el primer
anunci imprès sense tinta a Espanya
L’agència DDB ha creat per al
llançament de la nova Audi RS
i-tron GT, el superesportiu elèctric d’Audi amb zero emissions,
una gràfica amb zero tintes:
The Inkless Print. Una comunicació tan potent i respectuosa

Els suports escollits per a aquesta inserció especial han estat
Esquire i GQ . Dues revistes de tendències i moda amb les que
DDB ha col·laborat estretament durant tot l’innovador procés
d’impressió per assegurar un impacte excepcional en les peces
finals, publicades a les edicions de juliol i agost a les dues revistes. (Font i fotografia: La Publicidad)
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Eines per al periodisme mòbil:
notícies de difusió de l’escena
Per Cindy Burgess / Avid

Telèfons intel·ligents.- No hi ha una manera més ràpida ni
rendible de transmetre en directe des de l’escena de notícies
d’última hora que amb un telèfon. Els periodistes poden “publicar-se” al mòbil en qüestió de minuts, sempre que tinguin accés
a una xarxa.
Els telèfons intel·ligents incorporen un nombre sorprenent de
funcions en un paquet compacte i lleuger. No només poden gravar un vídeo, sinó que també ho poden fer bé, i encara tenen
la capacitat d’editar i compartir aquelles imatges d’alta qualitat
o emmagatzemar fins a 512 GB de fotos i vídeo (fins i tot 1 TB
amb una targeta MicroSD).

Ser primer amb notícies d’última hora o un vídeo de moda en
l’entorn de notícies de difusió ultracompetitiu actual significa,
en primer lloc, ser mòbil. Els dies de moure’s amb el camió
satèl·lit ara són pocs. Més periodistes treballen a distància, sovint sols, per rastrejar i lliurar notícies a mesura que succeeixen. Per sort, una de les millors eines perquè els periodistes
puguin publicar la història primer és una cosa que ja porten: un
telèfon intel·ligent.

Alguns telèfons tenen diverses càmeres (ultraampli, ampla i teleobjectiu) que creen l’opció de canviar l’enquadrament d’un pla
sense moure’s. Algunes càmeres més noves també tenen sensors d’imatge més grans i utilitzen IA per capturar fotos i vídeos
sorprenentment sorolls en llocs poc il·luminats i de nit.
Les darreres generacions de telèfons també són resistents a
l’aigua i a la pols (per desgràcia, no són a prova de caigudes...),
cosa que significa que poden suportar les dures condicions ambientals on es troben.
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Tot i que molts telèfons intel·ligents ara tenen sistemes
d’estabilització d’imatge òptics integrats per ajudar a prevenir el
vídeo inestable, un trípode i un muntatge o un accessori són encara essencials per a aquells moments en què les vostres mans
necessiten una mà. Cerqueu empunyadures amb molla perquè
s’adaptin a totes les mides del telèfon. L’adherència també hauria de tenir un cargol roscat de 1/4 in-20 UNC per fixar-lo a un
trípode i, com a mínim, una sabata freda per connectar accessoris com una llum petita.
Micròfons.- Els micròfons integrats als telèfons intel·ligents
milloren, però no sempre estan a l’alçada. Un micròfon extern
es pot convertir ràpidament en una de les millors eines per als
periodistes que necessiten capturar un so de qualitat de transmissió real. Un micròfon lavaliere, també conegut com a micròfon lav, clip o solapa, es pot retallar a una solapa o coll. És
el lloc ideal per capturar entrevistes i stand-up, especialment en
entorns sorollosos.
La majoria dels micròfons lav per a telèfons intel·ligents es connecten a la presa per a auriculars o al connector Lightning, és a
dir, els auriculars Bluetooth o un cable adaptador per a auriculars
fan l’aparellament perfecte per controlar l’àudio mentre es grava.

Il·luminació.- Quant a la tecnologia del sensor d’imatge que
s’utilitza als telèfons, els mateixos sensors encara són petits. Tenint en compte com les condicions de poca llum creen un repte
fins i tot per a les càmeres de difusió, val la pena estar preparat.
Una àmplia varietat de llums petits amb bateria es van dissenyar específicament per a telèfons. Cerqueu un llum que permeti
ajustar la brillantor manualment. Alguns també inclouen filtres a
pressió per difondre la llum i ajustar la temperatura del color.
Eviteu els llums que es connectin mitjançant el connector per a
auriculars o el connector de llamp del telèfon, ja que és probable que hi hagi un micròfon extern ja connectat.
Edició i compartició.- Tot i que la redacció ha d’accedir a imatges abans de la distribució per aplicar publicitat o filigranes,
els periodistes poden fer algunes modificacions de l’escena,
de manera que estiguin el més a prop possible de publicar-se.
L’aplicació de càmera integrada de molts dispositius permet als
periodistes retallar els punts d’entrada i sortida d’un clip i fer
ajustaments senzills a l’exposició i al balanç de colors. Retallar
el vídeo a diferents proporcions d’aspecte, com ara 1: 1 o 16: 9,
per adaptar-se a diverses plataformes socials, potser no requereix ni moure’s a una aplicació diferent.
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Per editar junts diversos clips de vídeo, ajustar els nivells
d’àudio o afegir text, els periodistes mòbils solen confiar
en una aplicació d’edició de vídeo. N’hi ha moltes disponibles (gratuïtes i de pagament), segons la marca del telèfon.
Cerqueu aplicacions que permetin controlar la configuració
d’exportació de vídeo, inclosa la mida i resolució de fitxers, i
la possibilitat de desar vídeos directament a carpetes basades
en el núvol per compartir-les. Aquestes aplicacions són ideals
per a una solució ràpida, sobretot si voleu un aspecte cru.
Però si esteu cercant un paquet en profunditat, probablement
necessiteu una major capacitat d’edició per preparar-lo per a
les redaccions.
Col·laborant al núvol.- Els periodistes mòbils amb un ordinador portàtil i una sòlida connexió a Internet poden accedir a plataformes multimèdia col·laboratives com Avid’s MediaCentral
per penjar vídeos en brut directament des del camp.
Aquestes plataformes aborden alguns dels principals reptes
d’un flux de treball mòbil. La gestió d’actius multimèdia en un
telèfon intel·ligent pot presentar els seus propis obstacles, amb
maneres limitades de crear i organitzar carpetes. El mateix
passa amb l’enviament de fitxers de vídeo grans a la redacció.

Aquests vídeos s’han d’ingerir al sistema d’edició de la redacció
i transcodificar-los abans que els ulls del món s’hi adrecin.
L’inici de sessió en una plataforma de mitjans col·laboratius basada en el núvol proporciona als periodistes accés immediat al
sistema de redacció. Poden penjar vídeo en brut directament
perquè tots els membres de l’equip puguin accedir-hi i editar-lo
en temps real sense deixar mai l’escena de la història.
Amb una velocitat d’internet mòbil cada vegada més gran i un
5G a la volta de la cantonada, el periodisme mòbil és el nou
flux de treball per donar entrada a la història. Estàs preparat?
(Fotografia: Avid)

Google permetrà decidir si les apps
rastregen o no la seva activitat en
altres apps
Una de les novetats que van arribar a iOS amb iOS 14.5 va ser
App Tracking Transparency i, amb ella, la possibilitat d’indicar-li
a una app que no ens rastregi fora dels seus propis dominis.
Una funció amb la finalitat de vetllar per la privacitat de l’usuari,
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que no ha estat exempta de polèmica i que ara Google adoptarà a Android, segons explica José García a Xataca.
Segons exposa Google a la pàgina de suport, com a part d’una
actualització dels Serveis de Google Play a finals de 2021, la
identificació de publicitat s’eliminarà quan l’usuari s’exclogui de
la personalització d’anuncis des dels ajustos d’Android. Per fer
això, l’usuari simplement ha d’anar als paràmetres del mòbil,
després a la secció “Google”, accedir a “Serveis”, seleccionar “Anuncis” i marcar la casella “Desactiva la personalització
d’anuncis” . Això farà que les aplicacions no puguin accedir a
la identificació de publicitat i, per tant, no puguin rastrejar a
l’usuari més enllà de a la pròpia app. (Font: Xataca)

Twitter confirma que retirarà els
‘fleets’ de la xarxa social a l’agost
La xarxa social Twitter ha revelat que la funció de ‘fleets’, que
es va llançar fa tot just vuit mesos, serà eliminada cap a començaments d’agost d’aquest any, a causa de que no han tingut l’acollida esperada per part dels usuaris, i tampoc a ajudar a
competir amb Instagram, que era la finalitat principal.

“Esperàvem que els
fleets ajudessin a més
persones a sentir-se
còmodes unint-se a
la conversa a Twitter.
Però, des que vam presentar ‘fleets’ a tothom,
no hem vist un augment en la quantitat de persones que
s’uneixen a aquestes converses com esperàvem”, va assegurar
sobre el tema Ilya Brown, vicepresident de producte de Twitter.
Per aquesta raó, la secció que abans ocupaven els ‘fleets’ serà
utilitzada per ‘spaces’, que són les noves sales d’àudio públiques de l’aplicació, que compten amb una similitud a les de
l’aplicació social Clubhouse. Això tindrà efecte a partir de el 3
d’agost. (Font: MAE – infografia: El Output)

S’ha acabat el Google Meet gratis per
a tots
El servei Google Meet tornarà a tenir límit de minuts a partir
d’aquest mes de juliol, i si en aquests dies encara no has tingut
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una trucada de més d’una hora de durada, probablement no
ho havies notat. Si portes temps fent servir el servei de Google
per a les teves trucades de vídeo és possible que creguis que
sempre ha estat així, especialment perquè porta més d’un any
sent completament gratis i il·limitat. Va ser una cosa que va
començar en els inicis de la pandèmia i el confinament i que
es va estendre diverses vegades, segons explica a Genbeta
Gabriela González.

Només els que formin part d’un pla de subscripció a Google
Workspace podran gaudir del temps “il·limitat”, o el que realment significa trucades de fins a 24 hores de durada. Després d’aquest temps la trucada es desconnectarà. Això no vol
dir que no puguis iniciar una nova trucada després d’acabar
aquest temps, però després dels 60 minuts tots els usuaris seran desconnectats i l’enllaç deixarà de funcionar. (Font i imatge:
Genbeta)

Com saber amb quin nom ens tenen
guardat al Whatsapp

Els nous (encara que vells) límits, segons el portal d’ajuda del
servei, ara estableixen el següent: En un ordinador pots allotjar
trucades un-a-un de fins a 24 hores. En un ordinador pots allotjar trucades amb tres o més participants de fins a 60 minuts de
durada; quan hagin passat 55 minuts, tots els participants rebran una notificació informant que la trucada està per finalitzar.

Una de les millors plataformes de missatgeria instantània és
WhatsApp. La popular aplicació propietat de Facebook compta
amb tot tipus de funcions per treure-li el màxim partit. A més, si
coneixes els millors trucs de WhatsApp podràs esprémer més
que mai les seves possibilitats, explica Alfonso López a Qué!.
Un truc interessant de WhatsApp és esbrinar amb quin nom
t’han guardat els teus contactes al telèfon. És una de tantes
coses que es poden fer en aquesta aplicació. I és que cal recordar que les possibilitats que hi ha amb aquesta eina propie-
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tat de Facebook són realment àmplies. Funciona en dispositius
iPhone i en Android, a més no cal descarregar cap aplicació
addicional i tampoc és cap tipus de hack.
Fer aquest truc de WhatsApp és molt senzill. En primer lloc,
obre l’aplicació al teu dispositiu mòbil i ingressa la conversió de
la persona de la que vols esbrinar això. Ara has de demanar-li
a aquest contacte que comparteixes per xat el teu propi número de telèfon, però ho ha de fer des de l’opció de compartir
que dóna la mateixa aplicació de WhatsApp. Ingressa al perfil i
prement el menú de tres punts que pots veure a dalt a la dreta
rebràs una targeta de contacte, amb el teu número i també amb
el nom amb el que et tenen guardat. (Font: Diari Qué!)
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Cinc dissenys de recerca habituals:
una introducció ràpida per a
periodistes
Per Denise-Marie Ordway / The Journalists Resource
Si no esteu segur de com es diferencia una anàlisi transversal d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat, continueu llegint.
Oferim una visió general de cinc dels dissenys de recerca més
habituals que troben els periodistes.

Els periodistes que llegeixen i cobreixen investigacions acadèmiques saben que els acadèmics adopten diversos enfocaments per investigar un problema, tendència o intervenció. Però
si no esteu familiaritzats amb els mètodes d’investigació, pot

ser difícil saber què volen dir els científics quan diuen que han
realitzat, per exemple, una anàlisi transversal o un assaig clínic
aleatoritzat i controlat.
Sovint els investigadors no expliquen per què van escollir un
disseny d’estudi concret o en què es diferencia d’altres que podrien haver escollit per interrogar el tema que ens ocupa.
Hem creat aquest breu explicador per oferir als periodistes una
visió general de cinc dels dissenys de recerca més comuns que
es trobaran: assaigs longitudinals, transversals, correlacionals,
experimentals i clínics. Ens agradaria assenyalar que algunes
investigacions pertanyen a més d’una categoria: un estudi pot
ser tant longitudinal com correlacional, per exemple.
Estudi longitudinal
Això és el que és: aquest tipus d’estudi permet als acadèmics
seguir el mateix grup de persones al llarg del temps, ja siguin
algunes desenes de persones en unes poques setmanes o milions de persones durant dècades. Els investigadors monitoritzen i mesuren els canvis mitjançant l’observació o mitjançant
l’anàlisi de la informació recollida a intervals regulars, sovint
amb enquestes o entrevistes presencials.
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Recordeu: els estudis longitudinals poden ser útils per recopilar
dades sobre un sol tema o una àmplia gamma de temes al llarg
del temps. Alguns d’aquests estudis segueixen grups de persones des de la infància fins a l’edat adulta, fent preguntes sobre
la seva salut, ocupació, estat de relació i opinions sobre certs
problemes al llarg del camí.
Estudi transversal
Això és el que és: un estudi transversal proporciona una instantània d’un grup de persones en un moment determinat. Els
investigadors utilitzen estudis transversals per examinar aspectes com l’actitud dels metges envers l’eutanàsia o la prevalença
del consum de sosa en dones majors de 40 anys. Aquests estudis sovint permeten als estudiosos comparar subgrups de la població de l’estudi, per exemple, comparant el consum de sosa
entre les dones més grans de 40 anys segons la seva raça, país
d’origen, ingressos familiars i nivell d’educació.
Recordeu-ho: atès que un estudi transversal capta dades d’un
sol moment, el seu moment pot afectar els resultats. La gent pot
comportar-se o respondre a les preguntes de manera diferent
després d’un esdeveniment important, com ara un desastre natural o una controvèrsia internacional.

Estudi correlacional
Això és el que és: els científics realitzen estudis correlacionals per determinar si existeix una relació entre dues o més
variables: el clima i la qualitat de l’aire interior, per exemple,
o l’exercici i l’agudesa mental. La correlació pot dir als investigadors si la relació és positiva, és a dir, les variables que
s’estudien augmenten o disminueixen juntes o si és negativa,
és a dir, una variable disminueix a mesura que l’altra augmenta.
Aquest disseny de la investigació pot proporcionar una idea de
la solidesa d’aquesta relació. No obstant això, els científics han
d’utilitzar mètodes d’anàlisi estadística més avançats com la
regressió per determinar la força i la naturalesa de la relació.
També poden extrapolar dades per fer prediccions sobre com
es comportaran les variables en presència de les altres al llarg
del temps o a mesura que canvien les condicions.
Tingueu en compte que el fet que els estudiosos trobin que
existeix una relació entre dues variables no vol dir que una variable faci que l’altra es comporti d’una manera determinada.
Els investigadors poden utilitzar un disseny d’estudi experimental, que expliquem a continuació, per determinar les relacions
causals entre variables en un entorn controlat.
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Estudi experimental
Això és el que és: la investigació experimental, que utilitza un
dels dissenys de recerca més rigorosos, és la més adequada per
examinar les relacions causa-efecte. A l’hora de realitzar aquest
tipus d’estudi, els estudiosos solen introduir una intervenció
d’alguna mena en un entorn controlat que permet als estudiosos
aïllar i investigar l’efecte de la intervenció. La intervenció podria
ser un nou programa, producte o procediment. Els investigadors
també poden utilitzar un estudi experimental per comprovar com
reaccionen les persones a estímuls com la violència en vídeos de
notícies o canvis en les etiquetes dels aliments.

litzats en persones que tenen com a objectiu avaluar una intervenció mèdica, quirúrgica o conductual”, segons el Departament
de Salut i Serveis Humans dels EUA. “Són la forma principal en
què els investigadors esbrinen si un nou tractament, com ara un
medicament nou, una dieta o un dispositiu mèdic (per exemple,
un marcapassos), és segur i eficaç per a les persones”.

Tingueu-ho en compte: sovint en estudis experimentals, els investigadors creen un grup de control amb finalitats comparatives. El grup control serà similar al grup que prova la intervenció,
però no estarà exposat a la intervenció. Incloent el grup control,
els investigadors poden determinar amb més precisió si la intervenció va provocar canvis.

Tingueu en compte: els assajos controlats aleatoris són àmpliament considerats l’estàndard d’or en la investigació, però també són cars . Per a aquests estudis, els pacients s’assignen a
l’atzar a grups que solen tenir la mateixa mida o similar. Un grup
rep o participa en la intervenció. El grup que serveix de control
rep un placebo o participa en una activitat no relacionada amb
la intervenció que s’està provant. Els investigadors comparen el
que va passar amb el grup d’intervenció amb el que van aprendre sobre el grup control. (Infografia: iware.com)

Assaig clínic
Això és el següent: si els científics volen avaluar la seguretat i
l’eficàcia d’una intervenció relacionada amb la salut, realitzen
assajos clínics. “Els assaigs clínics són estudis de recerca rea-

Els assaigs clínics de nous tractaments tenen quatre fases, que
comencen per provar la seguretat d’un nou tractament i acaben
per controlar-ne l’ús després de la llicència i l’aprovació de la
US Food and Drug Administration.
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Un informe global mostra només un
lleuger progrés en la visibilitat de les
dones a les notícies

La sisena edició del Global Media Monitoring Project (GMMP)
publicada aquesta setmana demostra que només s’ha produït
un progrés limitat en la presència de dones a les notícies a nivell mundial. Ara les dones representen el 25% de les persones
escoltades, vistes o escoltades al contingut de les notícies. En
resposta, la Federació Internacional de Periodistes (IFJ) ha demanat als mitjans de comunicació i periodistes que canviessin
la història de la representació de les dones a les notícies i que
reflectissin adequadament el seu paper efectiu a la societat i
contribuïssin al debat democràtic.

Segons aquest darrer informe, publicat el 14 de juliol, les dones
només representen el 25% de les que apareixen a la notícia, un
petit augment de l’1% des de l’informe de seguiment del 2015.
L’informe del 2020 mostrava una disminució de la presència de
dones en històries de salut, històries molt limitades sobre violència masclista i un augment positiu d’expertes i portaveus i
reporteres femenines.
L’informe va supervisar les històries publicades en diaris, retransmissions i difoses en llocs web de notícies i a través de tweets
dels mitjans de comunicació de 166 països en un dia concret.
Donat l’extraordinari context de pandèmia, el 25% de les històries
monitoritzades portaven un sub o tema principal del coronavirus.
La proporció de dones com a temes i fonts de les notícies digitals també ha augmentat un punt percentual en general des
del 2015 fins al 2020, amb una millora de tres punts als llocs
web de notícies i una disminució de tres punts en els tweets
dels mitjans informatius. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
infografia:WACC Global)
NOTA: El Butlletí us acosta l’informe 6 the Global Media Monitoring Project. CLICAR AQUÍ
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El Congrés de Periodisme d’Osca
torna presencial i virtual després de la
Covid-19
El Congrés de Periodisme Digital
d’Osca tornarà el 3, 4 i 5 de novembre al Palau de Congressos d’Osca,
en una aposta per tornar a la presencialitat i conservar el format virtual que van inaugurar l’any passat
a causa de la pandèmia. Il·lustra
aquesta Vint-i-Segona edició una
pintura de l’artista d’Osca Teresa
Ramon.
Enguany, els organitzadors han optat per una versió «mixta» del congrés, amb els assistents que la situació epidemiològica permeti en aquells moments i amb usuaris que ho seguiran des de
la pantalla des de tot el món, amb especial seguiment des de
Sudamèrica i Estats Units.

Com a novetat, enguany les dues jornades habituals passaran
a ser tres, amb les tardes dedicades a les ponències i els matins als cursos que es podran seguir exclusivament per internet.
Els nous terrenys del periodisme que es fa fora de les tradicionals redaccions o la relació dels comunicadors amb Twitter seran alguns dels temes que s’abordaran al costat, com no podia
ser d’altra manera, els canvis que la Covid ha suposat per a la
professió. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Palacio de Congresos de Huesca)

Twitter veu augmentar les demandes
governamentals per eliminar el
contingut dels periodistes i dels
mitjans de comunicació
Twitter Inc (TWTR.N) va registrar un augment de les demandes
governamentals a tot el món el 2020 per retirar el contingut publicat per periodistes i mitjans de comunicació, segons dades
publicades per la plataforma de xarxes socials.
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En el seu informe de transparència publicat dimecres, Twitter
diu que els comptes verificats de 199 periodistes i mitjans de
comunicació de la seva plataforma van enfrontar 361 demandes legals dels governs per retirar contingut en la segona meitat
del 2020, un 26% més que la primera meitat de l’any.
L’informe bianual sobre l’aplicació de les normes de política de
Twitter i la informació i les sol·licituds d’eliminació que rep apareix quan les empreses de xarxes socials, incloses Facebook
Inc (FB.O) i YouTube de Alphabet Inc (GOOGL.O), s’enfronten
a un control governamental a tot el món sobre el contingut permès a les seves plataformes.
Twitter va eliminar en última instància cinc tuits de periodistes i editors de notícies, segons l’informe. L’Índia va presentar la majoria de
les sol·licituds de retirada, seguides de Turquia, Pakistan i Rússia.
La companyia explica que a nivell mundial va rebre més de
14.500 sol·licituds d’informació de l’1 de juliol al 31 de desembre i
que va produir part o tota la informació en resposta al 30% de les
sol·licituds. Aquestes sol·licituds poden incloure governs o altres
entitats que sol·liciten la identitat de les persones que piulen amb
pseudònims. Twitter també va rebre més de 38.500 demandes

legals per retirar diversos continguts, un 9% menys que la primera meitat del 2020, i va complir el 29% de les demandes.
Twitter s’ha vist embolicat en diversos conflictes amb països,
per les seves noves regulacions de contingut per a xarxes
socials. A l’informe de transparència actualitzat, Twitter va dir
que el nombre d’impressions o visualitzacions d’un tuit que infringien les normes de Twitter representaven menys del 0,1%
del total de visualitzacions globals durant la segona meitat del
2020, la primera vegada que la plataforma publica aquestes dades. (Font: Reuters.com)

Últimes tendències en màrqueting
amb continguts 2021
2020 va ser un any de canvis en molts àmbits i el Màrqueting Digital no va ser la
excepció. La Caixa Company, han volgut veure tot el
que ha passat des del punt
de vista professional, com una reinvenció necessària. Perquè
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en màrqueting, si hi ha una cosa fixa, és que no hi ha res fix.
Res que sigui una llei immutable.
El màrqueting es reinventa constantment i va fluint amb les
tendències socials. Perquè el màrqueting, el fan les persones
per a les persones, segons José Gabriel Ortega, CEO La Caja
Company. Atenent justament a aquestes últimes reinvencions,
aquesta companyia ha decidit realitzar un informe que reuneix
algunes dades, estadístiques i tendències d’això que se’n podria dir el Màrqueting AMB Continguts.
Tota la informació recollida en l’informe, és el fruit d’un treball
de recerca de múltiples fonts com blocs, articles i informes que
hem seleccionat sempre amb l’objectiu de donar molt valor a
aquest document per marketeros, estudiants, emprenedors
i, en general, per a qualsevol que estigui submergint-se en
l’ecosistema de el màrqueting de continguts.
L’Internet de les coses vol dir que el contingut es lliurarà a
través de canals que estan fora de les plataformes de xarxes
socials i llocs web habituals. S’expandirà encara més i potser
sorgiran nous formats. El que sí és un fet és que els especialistes en màrqueting de continguts hem de començar a pensar

fora de la caixa i estar a l’avantguarda de totes les tendències
de distribució de continguts que puguin sorgir. Pels autors de
l’informe, aquest és el present i el futur del màrqueting de continguts. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Mott).
Podeu consultar-ho AQUÍ

Formació al Col·legi de Periodistes
Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Curs sense
restricció horària. Del dilluns 26 de juliol al dimarts 31 d’agost
(10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, impartit per Pilar Yépez, és
entendre què és SEO des d’una perspectiva global i aplicar-lo
de forma pràctica en la nostra tasca de comunicació. Per això,
analitzarem com funciona la cerca i els resultats per després
usar les tècniques per treballar el posicionament orgànic sense necessitar massa coneixements tècnics, centrant-nos en el
longtail i el SEO intern.
Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- On line. Curs
sense restricció horària. Del dimarts 27 de juliol al dilluns 30
d’agost (6 hores) - Tens un compte de Mailchimp però mai has
posat ordre als contactes i subscriptors? La gestió de les au-
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diències és bàsica per tenir una estratègia d’email màrqueting
potent. En aquest taller, presentat per Marta Aguiló, veurem
totes les eines que Mailchimp ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així poder fer enviaments més
segmentats i efectius.
Construeix una newsletter eficaç.- On line. Curs sense restricció horària. Del dimecres 28 de juliol al divendres 27 d’agost
(10 hores) - En aquest curs, a càrrec d’Ismael Nafría, s’analitzen
els elements fonamentals que cal tenir en compte per idear,
preparar, publicar i enviar un bon butlletí. També es repassen
exemples de newsletters d’èxit tant de mitjans com d’empreses
i entitats. Són casos que ofereixen lliçons molt valuoses per
construir la nostra pròpia newsletter.
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 comunitat escolar. En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, entendrem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús de les xarxes

socials i integrar-les dins de llurs eines de reputació i comunicació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twitter i LinkedIn.
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 recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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La fatiga dels subscriptors arrossega
la bombolla de l’streaming a un
mercat baixista
Per José Luis de Haro (Nova York) / El Economista

En l’últim any, acompanyats per l’efecte de la pandèmia i els
confinaments, els serveis d’streaming han seguit proliferant
fins a topar amb una evident saturació de mercat. Veterans
com Netflix han observat com l’assalt emprès per Disney, que
actualment ofereix fins a tres modalitats diferents (Disney +,
Hulu i ESPN +), ViacomCBS (Showtime Now i Paramount +),
WarnerMedia (HBO Max) o Comcast (Peacock), per esmentarne alguns, han aprofitat el moment per coreografiar la seva
avançada.

No obstant això, des de l’arrencada de 2021 l’insaciable apetit
dels consumidors pels continguts de l’streaming ha començat a
mostrar símptomes de fatiga. Netflix, que presentarà els seus
resultats trimestrals el proper 20 de juliol, va sumar en els tres
primers mesos de l’any 3.980.000 de subscriptors, gairebé la
meitat del previst, mentre Disney + també va decebre amb
103.600.000 d’abonats a finals de març, molt per sota dels 110
milions projectats.
Un sondeig de Deloitte considera que l’augment de la “fatiga
de l’streaming” podria estimular les cancel·lacions. És més, fins
i tot abans de la pandèmia, el 40% dels millennials ja va dir
sentir-se “aclaparat” pel nombre de serveis i el 43% tenia la
intenció de reduir-los. Per la seva banda, NPD assenyala que
els usuaris d’streaming de pagament cancel·len cada vegada
més les seves subscripcions o utilitzen menys els serveis si no
troben el contingut que desitgen.
Tot això es deixa notar també en el mercat. En el que portem
d’any, el Roundhill Streaming Services & Technology ETF, que
dóna recer als principals valors relacionats amb aquests serveis a tot el món, ha caigut un 22,5% del seu valor des de la
seva estrena el passat 10 de febrer. Entre els components amb
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major pes dins d’aquest fons cotitzat destaquen, entre altres,
Roku, Netflix, Disney o FuboTV.
Des UBS estimen que, a dia d’avui, Showtime, Starz i Paramount + es troben entre els serveis d’streaming que podrien córrer
un major risc de pèrdua d’abonats a mesura que les restriccions
de la pandèmia disminueixen i la gent passi menys temps a
casa, mentre que HBO Max i Netflix podrien estar una mica
més protegits.
L’analista de MoffettNathanson, Michael Nathanson, afirma
que l’èxit dels serveis d’streaming de vídeo amb publicitat han
estat “especialment notables aquest any” i que Netflix compta
amb una posició privilegiada “per captar aquest mercat” davant
de rivals com Hulu, Roku, Tubi (Fox Corp) i Pluto (Viacom).
L’analista de MoffettNathanson estima que aquest nínxol arribarà a més de 21.000 milions de dòlars en 2025, enfront dels
1.000 milions de 2017 i els 5.000 milions del 2020.
Dit això, tot i els esculls en el camí, la trajectòria de creixement
dins dels serveis d’streaming de vídeo continuarà. Almenys
així ho estimen des PwC i les seves Perspectives Mundials
de l’Entreteniment i els Mitjans de Comunicació de PwC 2021-

2025, on projecta que l’streaming de vídeo a la carta creixerà
a una taxa anual del 10,6% fins al 2025, convertint-se en un
sector de 81.300 milions de dòlars. (Infografia: PwC)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us apropa l’informe complet Perspectives mundials de l’entreteniment i els mitjans de comunicació de PwC 2021-2025. CLICAR AQUÍ
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Cinc tendències en Comunicació pel
2021
Per Cristina Fort Ros, editora de continguts dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació / UOC

La crisi sanitària va marcar el 2020 en tots els àmbits, i entre
ells la comunicació, que va viure un punt d’inflexió a nivell estratègic. Arriba el moment de l’any en què agències i mitjans especialitzats pronostiquen què ens depararà aquest any en matèria
de comunicació, en el sentit més ampli. La majoria coincideixen
que 2021 serà l’any estrella de la digitalització i l’adaptació als
nous escenaris que sorgeixin amb la pandèmia. A continuació,
detallem cinc tendències en comunicació per 2021:

1. Els phygital events
L’organització d’esdeveniments s’ha transformat per complet,
sent els esdeveniments en línia una realitat. Ho demostra l’auge
que han experimentat plataformes com Zoom que a l’abril de
2020 tenia 300 milions d’usuaris mentre que al desembre de
2019 tenia 10 milions. Aquest 2021 vivim la fusió dels termes
“physical” i “digital” i anirem cap a esdeveniments “phygital” on
tots dos es complementaran. Com? Utilitzant aquesta hibridació per acabar amb les barreres geogràfiques, augmentar
l’assistència i apostar per les experiències immersives.
Mentre els esdeveniments virtuals s’enfocaran a conquerir
noves audiències, apostar per la sostenibilitat i reduir costos,
els presencials s’orientaran a ser espais per provar producte i
explotar les possibilitats que ofereix la relació en directe entre
usuaris i marques.
2. Twitch i els streamings en directe
El streamer Ibai Llanos va acomiadar el 2020 retransmetent les
campanades des de la seva cadena de Twitch congregant més
de mig milió d’usuaris en directe. En la mateixa línia, vam començar 2021 amb un titular que constata que els streamings
seran, sens dubte, una de les tendències en comunicació per

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
2021: l’streamer TheGrefg supera els 2,4 milions d’espectadors
en directe mitjançant la plataforma Twitch.
El live-streaming fa un pas més enllà i, connectant amb l’auge
dels esdeveniments online i la fusió de les xarxes socials amb
les plataformes gamers, es posiciona com tendència en auge
de cara aquest any. Segons l’informe Social Flagship Report,
de GlobalWebIndex, el 23% dels usuaris vol seguir consumint i
interactuant en streamings en directe.
La majoria d’aquests continguts es visualitzen a la plataforma
de moda: Twitch, la plataforma de vídeos en directe de Amazon,
sorgida inicialment com a espai per a retransmetre en directe
partides de videojocs. En els últims mesos, Twitch ha experimentat una evolució convertint-se en un espai idoni per a consumir molt més que videojocs. A més de gamers, es comencen
a congregar usuaris amb ganes de consumir continguts vinculats a l’entreteniment, a la política o al periodisme.
3. Social Branding
Durant els últims anys les marques s’han alineat amb diversos
moviments socials com el feminisme, l’emergència climàtica, el
#BlackLivesMatter, etc. degut, en part, a les exigències de com-

promís i coherència per part dels seus consumidors. Després
de les conseqüències socioeconòmiques que ens va deixar el
2020, les marques han de transmetre valors en els seus missatges i campanyes.
El Social Branding és la publicitat dels fets i els valors, de
manera que aquelles empreses que optin en adoptar aquesta tendència han de tenir en compte que es tracta d’un canvi
transversal pel que fa a construcció de marca. Les empreses
i les marques es troben en constant canvi i té tot el sentit que
estiguin subjectes i condicionades pels seus consumidors.
“Ho han fet molt bé aquelles marques que han escoltat als seus
clients abans d’actuar (social listening), que els han cuidat (social care) i que els han ofert el tipus de continguts que necessitaven en cada moment”, afirma Silvia Sivera, directora del Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC
4. La comunicació interna: més necessària que mai
La pandèmia ha evidenciat la rellevància de la comunicació interna convertint-la en una de les tendències en comunicació pel
2021. Han estat moltes les empreses que han demostrat comptar amb equips experts en comunicació interna que han sabut
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guiar els treballadors en la incertesa i el medi, transmetent confiança, informant amb transparència i mostrant compromís amb
els seus empleats. D’altres, però, han fracassat al no comptar
amb una bona estratègia de comunicació interna.
Des de sempre, aquest aspecte ha estat clau per enfortir
l’employee engagement d’una empresa. Segons Laura Verazzi,
experta en comunicació interna i professora col·laboradora dels
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la
UOC, “la comunicació interna és una de les variables estratègiques que hauria de contemplar qualsevol direcció. Per això,
hauria de participar en les gènesi de la presa de decisions de
l’empresa “, explicava en aquesta entrevista del podcast Parenthesis de la UOC .
Aquest 2021, any en què el teletreball es consolidarà en moltes
empreses, enfortir la comunicació interna de les empreses i les
institucions serà clau per aconseguir un clima laboral i productiu. La creativitat en continguts i formats dins dels equips de
comunicació interna ajudarà a mantenir un entorn i cultura corporativa on els i empleats i empleades siguin els protagonistes.

5. El renaixement de les notes de premsa
Encara que a molts els pugui sorprendre: les notes de premsa
seran rellevants aquest 2021. De fet sempre han estat una eina
d’allò més efectiva per donar a conèixer un projecte, servei, investigació, etc. i, al seu torn, una de les millors estratègies per
establir una bona relació amb els mitjans de comunicació que
tenen les empreses i institucions.
En temps de la Covid-19, deixar de comunicar no és una opció,
i en moltes ocasions les notes de premsa inspiren noves peces com entrevistes, reportatges, etc. A més, amb un escenari
mediàtic en constant canvi, les notes de premsa són canals
efectius per arribar als periodistes.
Aquestes són algunes tendències en comunicació per aquest
2021 que coneixem, i que seguirem amb atenció. (Infografia:
Agencia SIM)
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La Generació Z confia més en els
‘influencers’ que en els mitjans de
comunicació
Per Jennifer Neda John / MIT Technology Review

Els joves basen les seves creences en els líders de comunitats
que els representen i amb els que s’identifiquen, independentment del seu discurs. Tot i que aquesta tendència podria donar
poder a grups marginats, també empitjora l’amenaça de la desinformació a l’reduir el pensament crític

Una adolescent mira seriosament a la càmera, el marc trontolla
mentre col·loca el seu telèfon en angle cap a la seva cara. Un text
superposat en la seva dessuadora amb caputxa comparteix un advertiment preocupant: si Joe Biden és elegit president dels Estats
Units, “els seguidors de Trump” cometran assassinats en massa
de persones LGBT i de color. Un segon títol anuncia: “això de veritat és la tercera guerra mundial”. El vídeo es va publicar en TikTok
el 2 de novembre de 2020 i va tenir més de 20.000 m’agrada. En
aquell moment, desenes d’altres joves compartien avisos similars
en xarxes socials i les seves publicacions van atreure centenars
de milers de visualitzacions, m’agrada i comentaris.
Clarament, les afirmacions eren falses. Perquè, llavors, tants
membres de la Generació Z (l’etiqueta que s’aplica a les persones d’entre 9 i 24 anys, que presumiblement tenen més coneixements digitals que els seus predecessors) van creure en
aquesta desinformació tan flagrant?
Porto des de l’estiu passat treballant com a assistent
d’investigació a l’Observatori d’Internet de Stanford (EE. UU.),
analitzant la difusió de la desinformació en línia. Vaig estudiar
les campanyes d’influència estrangera a les xarxes socials
i vaig examinar com la desinformació sobre les eleccions de
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2020 i sobre les vacunes contra la COVID-19 es va tornar viral.
I he descobert que és més probable que els joves creen i difonguin la desinformació si tenen una sensació d’identitat comuna
amb la persona que la va compartir inicialment.
Fora d’internet, a l’hora de decidir en quines afirmacions confiar
i a qui haurien d’ignorar o qüestionar, és probable que els adolescents es basin en el context que ofereixen les seves comunitats. Les connexions socials i la reputació individual desenvolupades a través d’anys d’experiències compartides indiquen
en quins membres de la família, amics i companys de classe
confien els adolescents per formar les seves opinions i rebre
actualitzacions sobre els esdeveniments. En aquest escenari,
el coneixement col·lectiu d’una comunitat sobre en qui confiar i
sobre quins temes contribueix més a la credibilitat que la identitat de la persona que fa una afirmació, fins i tot si aquesta
identitat és la que comparteix una persona jove.

No obstant això, les xarxes socials promouen una credibilitat
basada en la identitat més que en la comunitat. I quan la confiança es basa en la identitat, l’autoritat es trasllada als influencers. A causa de que s’assemblen als seus seguidors i sonen
com ells, els influencers es converteixen en els missatgers de
confiança sobre alguns temes dels que no tenen molt coneixement. Segons una enquesta de Common Sense Media, el 60%
dels adolescents que fan servir YouTube per seguir l’actualitat
recorren als influencers en comptes de a mitjans de comunicació. Els creadors de contingut que han construït la seva credibilitat veuen les seves afirmacions elevades a l’estat de fets,
mentre que els experts en la matèria lluiten per guanyar terreny.
La remor dels plans de violència postelectoral es va fer viral
en gran part per aquest fenomen. Les persones que van compartir aquesta advertència van ser profundament identificables
amb el seu públic. Moltes eren persones de color i obertament
LGBT, i les seves publicacions anteriors parlaven de temes familiars com conflictes en la família i problemes a la classe de
matemàtiques. Aquest sentit d’experiència compartida els va
fer més creïbles, tot i que no van oferir proves per les seves
afirmacions.
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El que va empitjorar les coses va ser la sobrecàrrega
d’informació que moltes persones experimenten en les xarxes
socials, el que pot portar-nos a confiar i compartir informació
de pitjor qualitat. La remor electoral va aparèixer entre dotzenes d’altres publicacions en els feeds de TikTok d’adolescents,
deixant-los amb poc temps per pensar críticament sobre cada
afirmació. Qualsevol esforç per desafiar la remor va quedar relegat als comentaris.
A mesura que els joves participen en més debats polítics línia,
podem esperar que aquells que han conreat amb èxit aquesta
credibilitat basada en la identitat es converteixin en líders comunitaris de facto, atraient a persones amb idees afins i dirigint
la conversa. Si bé això podria donar poder als grups marginats,
també empitjora l’amenaça de la desinformació. Les persones
unides per la identitat seran vulnerables a les narratives enganyoses dirigides precisament al que les uneix.
Llavors, qui ha d’exigir responsabilitats? Les plataformes de
xarxes socials poden implementar algoritmes de recomanació
que prioritzen una diversitat de veus i valoren el discurs sobre
el clickbait. Els periodistes han de reconèixer que molts lectors
obtenen les seves notícies de les publicacions en les xarxes

socials vistes a través de la lent de la identitat i presenten la
informació en conseqüència. Els legisladors han de regular
les plataformes de xarxes socials i aprovar lleis per abordar
la desinformació en línia. I els educadors poden ensenyar als
estudiants a avaluar la credibilitat de les fonts i de les seves
afirmacions.
Canviar la dinàmica del diàleg en línia no serà fàcil, però els perills que pot alimentar la desinformació i la promesa de millors
converses ens obliguen a intentar-ho. (Infografias: Quadrant
Comunicación i Mosaics de Cultura)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
La fi de l’Internet del “tot gratis”
Per Javier Lacort / Xataca

No fa tant, tots teníem un Hotmail. Amb ni més ni menys que
2 MB d’emmagatzematge. Després va arribar Google oferint 1
GB de correu gratuït i després d’acceptar que no era una broma, ens vam lliurar a la seva causa. I així van seguir florint serveis en línia, tots amb la gratuïtat com a carta de presentació.
Avui dia tots comprem per Internet amb la mateixa naturalitat
amb què ens raspallem les dents, però en els dos mils, que un
web ens demanés la targeta de crèdit era una qüestió major i no
acceptable per a qualsevol. Calia donar-ho tot gratis.

El finançament sortia de la publicitat en línia: ahir glòria, avui
supervivència. El CPM (“cost per mil”, una unitat estàndard en
la publicitat per determinar el cost d’una campanya per cada
mil impressions dels seus anuncis) s’ha enfonsat amb el pas
dels anys.
A finals dels noranta i primers del 2000 estava disparat, tant
pel fet que encara ens fixàvem en els banners com perquè els
que posaven els diners sentien que anunciar-se a Internet era
un plus per a la seva reputació, era part de la imatge de marca
que volien cisellar, i això es pagava tan bé que permetia oferir
gratis qualsevol cosa.
Avui aquesta història és diferent: el CPM s’ha enfonsat respecte
a fa quinze o vint anys, les audiències necessàries per mantenir amb vida són molt més grans, van entrar en joc les xarxes
socials i plataformes d’entreteniment en línia, i també la importància de Google com a cercador.
Els anys posteriors al boom de la gratuïtat van ser els de l’auge
de Silicon Valley, amb empreses dopades amb camions plens
de dòlars permetent-se seguir oferint productes gratuïts a costa
de viure de la inversió fins ja veurem quan.
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Dropbox es va permetre durant anys tenir una massa crítica d’usuaris que van entrar a costa de promocions gratuïtes
d’emmagatzematge amb la compra d’un mòbil qualsevol, o convidant a altres usuaris a la plataforma, i n’hi havia prou. Fins i
tot el programari tradicionalment de pagament va passar a ser
gratuït: així ho van fer Apple amb macOS o Microsoft amb Windows o Office, el model de negoci es va accentuar en venda de
maquinari, entorns de subscripció i en el cas dels de Redmond,
serveis corporatius.
Després la història va començar a canviar. Les anteriorment
startups van haver de preocupar-se més per les seves finances,
i les grans tecnològiques van aprofitar haver-nos fets captius
de les seves plataformes, com Google Fotos o Dropbox, per
acabar amb el temps de gràcia i passar a cobrar-nos sense
gaire alternativa. Una variant de l’ efecte Ikea: em compensa
més pagar uns euros al mes i no haver de reconstruir les meves
playlists i sistema d’arxius online en un altre lloc que potser em
porti al mateix punt en un parell d’anys.
Fins i tot els mitjans de comunicació, sobretot els generalistes,
un dels últims reductes professionalitzats en tractar d’esprémer
el negoci publicitari a costa de la gratuïtat per als seus lectors,

han acabat donant el salt als murs de pagament. Les xarxes
socials, unes altres que tal ballen, també han incorporat models
per esgarrapar uns euros més enllà de la publicitat. Twitter amb
el seu Super Follow, Instagram amb nous mètodes per influencers no-tan-grans. YouTube va habilitar subscripcions de pagament i Twitch, enginyosa per monetitzar, està arrasant.
Fins i tot la descàrrega de continguts, com pel·lícules, sèries
i música, també ha caigut en picat. L’arribada de serveis còmodes i amb preus raonables serà la causa principal, però
sobretot al vídeo hi ha fragmentació de continguts, i malgrat
això convivim amb la idea de pagar més d’un servei de vídeo
al mateix temps, o anar alternant amb el pas dels mesos. És el
mercat, amic.
En realitat el pas al mercat basat en compres úniques als entorns sota subscripció ha estat la clau que ha desbloquejat el
que no fa tant semblava una quimera: (gairebé) tots anem passant per caixa. La fatiga de la subscripció és real, però el mateix
ha passat amb tot model en auge: arriba un moment de saturació que dóna pas a l’autoregulació. Qui abusa, el model acaba
sent expulsat pels usuaris que li donen l’esquena.
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Mentrestant, recordem aquell Internet on es donava per fet que
tot era gratis com qui recorda coses que ja no existeixen, com
bufar el cartutx o rebobinar un casset amb un llapis. Ja és una
altra època. (Infografia: CCMA)
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La desagregació de les notícies
locals: on troba valor encara
l’audiència
Per Dra. Anne Schulz, postdoctoral researcher, University of
Oxford / Reuters Institute.Politics

Els mitjans de comunicació locals i regionals estan sotmesos a
una immensa pressió financera, ja que l’atenció de l’audiència
i els pressupostos publicitaris flueixen cada vegada més cap a
grans plataformes i altres competidors. En particular, els diaris
locals han estat durament afectats per la interrupció tant del
comportament dels consumidors com dels models de negoci i
la pandèmia només ha augmentat les pressions. A tot el món
hem vist una gran quantitat de retallades i acomiadaments, i de

tancar capçaleres de llarga data. Això és preocupant perquè els
mitjans de comunicació locals i regionals poden jugar un paper
crític en la informació dels ciutadans i en la base dels processos
democràtics.
En aquest treball ens centrem a identificar quins temes de notícies locals són més importants per al públic actual i on creuen
que obtenen la millor informació sobre cadascun d’ells. Això
ens ajudarà a veure on els mitjans locals encara proporcionen
valor i, potencialment, on es perdria més. En segon lloc, identificarà àrees en què la gent sent que altres fonts, com ara xarxes socials, motors de cerca, diversos llocs web d’empreses i
governs, i fins i tot polítics individuals, proporcionen notícies i
informació local valuoses. Finalment, explorem algunes de les
diferències de països al voltant del valor percebut dels mitjans
locals per extreure lliçons sobre per què algunes ecologies de
notícies locals i regionals tenen millors resultats que altres.
Preguntar sobre el consum de notícies locals i regionals entre mercats que varien molt en termes de geografia, estructura política
i mediàtica és particularment difícil. Per donar als enquestats de
tot arreu l’oportunitat de relacionar-se amb les nostres preguntes,
hem optat per una comprensió més àmplia del que poden signifi-
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car les notícies locals i regionals, que cobreixin “les notícies de la
ciutat o poble, municipi o regió on viuen actualment les persones”.
Tot i això, cal tenir en compte que alguns mercats varien considerablement pel que fa a l’oferta de notícies a nivell local i regional,
de manera que les comparacions no sempre són senzilles.
Què vol saber la gent?
Una funció important del periodisme local i regional és exigir
comptes als polítics locals i regionals. Però el periodisme local
pot oferir molt més: proporcionar històries que ajudin a crear comunitat, incloure gent local que participa en esports locals, casaments o aniversaris, o informació de serveis com prediccions
meteorològiques, actualitzacions de trànsit o horaris d’obertura
de botigues. I, per descomptat, cobrir les conseqüències locals
de la pandèmia de coronavirus s’ha afegit a aquesta llista de
tasques durant l’any passat.
Però, quina informació sobre la zona on viuen preocupa realment a la gent? Per esbrinar-ho, vam preguntar als enquestats
quins temes locals d’una llista de 15 havien accedit la setmana
anterior. A 38 mercats on vam fer aquesta pregunta, dos temes
es van quedar com a més importants. Al voltant de la meitat
van dir que havien buscat informació local sobre el coronavirus

o altres notícies sobre salut (53%) i igual que molts van dir que
havien accedit a les previsions meteorològiques locals (50%).
Però, per a la resta de temes, les taxes d’accés reportades són
baixes. Només un terç va dir que havia accedit a notícies sobre política local (32%), que ocupa el tercer lloc del rànquing a
tots els mercats. Per a la resta de temes sobre els quals vam
preguntar, sovint menys d’una quarta part dels enquestats van
dir que havien accedit a ells la darrera setmana. A l’enquesta
de l’informe Digital News de l’any passat, hem trobat que molts
diuen que les notícies locals són importants per a ells, però
quan se’ls pregunta sobre quin tipus d’informació local la gent
ha accedit realment, les xifres són molt més baixes; la diferència entre interès abstracte i compromís pràctic és sorprenent.
Les coses semblen una mica millors per als mitjans de comunicació locals d’alguns països. Entre els mercats on trobem taxes
d’accés autoinformades relativament altes en tots els temes,
hi ha alguns països nòrdics i alguns d’Europa de l’Est com Romania i Croàcia. Molts dels països llatinoamericans seuen en
algun lloc del centre, igual que els EUA. Entre els països que
tendeixen a accedir a menys notícies locals hi ha el Regne Unit
i el Japó, però també Dinamarca, on entre un 21% i un 24% ens
van dir que no havien accedit a cap dels temes de la llista.
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El paper de l’afecció comunitària
El sentit de l’afecció a la comunitat local és un factor que investigacions anteriors han documentat que s’associa amb un
major ús de notícies. Per descomptat, les diferències de països
en el consum de notícies locals i regionals poden tenir moltes
altres causes, que van des de la geografia d’un país, el grau de
centralisme polític en un estat o factors culturals com la importància de la família i les arrels locals, però a nivell de mercats
individuals, la investigació ha documentat durant molt de temps
que una major participació de la comunitat s’associa amb un
major ús de notícies locals. Les nostres dades ens permeten
estudiar-ho a tots els mercats comparant la taxa d’accés mitjana dels nostres 15 temes locals d’un país amb els nivells de
fitxers adjunts locals.
El següent gràfic mostra una clara connexió amb les persones
d’Àustria (76%), Índia (77%) i Romania (80%), que tenen una
mitjana més lligada a la seva àrea. mitjana. Quan l’adhesió és
menor, com és el cas del Japó (37%) o el Perú (32%), la gent
també accedeix a menys temes locals de mitjana.

Per descomptat, com sempre passa amb les correlacions, és
difícil dir si hi ha una variable que provoca l’altra i, fins ara, la
investigació no ha estat capaç de produir proves d’una relació
causal entre aquestes dues. Per tant, hem de tenir en compte
que, tot i que una ecologia de notícies locals que funcioni bé
pot crear vinculació a la comunitat, la vinculació de la comunitat
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també pot crear demanda de notícies locals. I, sens dubte, on
falta un vincle comunitari, els mitjans locals i regionals sempre
ho tindran més difícil.
Notícies locals a tot arreu i enlloc
Però l’afecció a les notícies locals és només una part de la història. Els mitjans tradicionals locals i regionals han vist créixer la
competència en l’última dècada per part de grans empreses de
plataformes i aplicacions i llocs web especialitzats que se centren a oferir un servei concret, com ara predir el temps o trobar
una feina. Més recentment, els feeds i grups de xarxes socials
han permès formar comunitats al voltant de temes i àrees específics. Les autoritats locals, les empreses i els polítics ara també
solen proporcionar notícies periòdiques sobre qüestions locals
mitjançant els seus propis llocs web i pàgines de xarxes socials.
Al gràfic següent podem utilitzar les nostres dades per saber quina d’aquestes fonts la gent considera la millor font d’informació
per a cada tema. Els mitjans de comunicació tradicionals (inclosos els diaris, la televisió i la ràdio local) són els més valorats
per a temes de notícies difícils com ara la política local, la delinqüència, l’economia o el coronavirus, així com l’esport local,
amb entre el 50% i el 60% a la nostra mostra. pensant que els

ofereixen la millor informació sobre aquests temes. També es
valora els diaris com a lloc per publicar anuncis formals com
naixements i defuncions. Però per a altres temes, s’acostumen
a preferir fonts alternatives.

Les xarxes socials i les cerques ocupen la major part de la informació sobre botigues i restaurants (49%), serveis locals (47%)
o coses a fer a la zona (46%). Per descomptat, algunes de les
cerques temporals i socials poden funcionar com una ruta cap
al contingut de notícies locals, però en molts casos la infor-
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mació que es busca es troba dins de la plataforma, cosa que
els converteix en una destinació per dret propi. Pel que fa a
l’habitatge, les feines o el clima, també veiem que una cinquena
part dels usuaris recorre a aplicacions o llocs web especialitzats. És evident que aquest tipus d’informació –integral a l’antic
paquet de diaris impresos locals– s’ha desglossat.
En el cas de les notícies sobre Coronavirus, tot i que molts dels mitjans de comunicació locals i regionals són considerats els millors,
al voltant de la meitat afirmen que han preferit obtenir les seves
notícies de Coronavirus a partir de xarxes socials, cerca i altres
llocs i aplicacions d’Internet que sovint proporcionen estadístiques
oficials i presenten dades convenientment. d’un cop d’ull.
Diferències en els mercats locals
En alguns països, el diari local continua dominant en una varietat d’assumptes. Això és especialment visible a Noruega i hi ha
un panorama similar a Suècia i a Finlàndia. (Hi ha editors locals,
com Schibsted, que posseeixen algunes de les plataformes de
recerques laborals o immobiliàries). Fins i tot en aquests casos,
la desagregació està en marxa: els consumidors sovint prefereixen trobar “activitats d’oci” o l’estat de el temps en pàgines
alternatives o en xarxes socials.

A Alemanya, les fonts locals tradicionals es consideren millors
per a una sèrie de temes, però els nostres dades mostren que
els enquestats creuen que els diaris locals d’alguna manera
són menys importants en un país on els serveis públics de radiodifusió ofereixen una varietat de ràdios i canals de televisió
regionals i on, en general, la gent és més reticent a recórrer a
les xarxes socials i als motors de cerca.
Als Estats Units observem un patró lleugerament diferent, en
part a causa de la fortalesa de la televisió local, considerada la
millor font tant per a la política com per a la informació sobre
coronavirus. La potent competència d’aquests mitjans televisius
gratuïts pot ser una de les raons per les quals els diaris locals
nord-americans han patit tant per monetitzar seus negocis. Havent-hi llocs d’internet molt desenvolupats, només una cinquena
part (21%) segueix pensant que els diaris són el lloc indicat per a
proporcionar informació sobre activitats per fer. Al Regne Unit i a
Xile, més de la meitat pensa que les fonts alternatives són millors
que els mitjans locals tradicionals per a tots els temes.
Conclusió
En el passat, els mitjans locals tradicionals s’han utilitzat per
a un ampli ventall d’informació i notícies locals. Avui, com ha
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demostrat la nostra anàlisi, són vistos com la millor font només
per a una minoria de temes: per als altres, la gent prefereix les
plataformes i els llocs especialitzats. Aquesta “gran desagregació” ha soscavat encara més els models de negoci tradicionals
i emfatitza la importància que els mitjans locals ofereixin una
proposta de valor molt més clara si volen destacar entre les
nombroses fonts d’informació alternatives disponibles.
Els mitjans locals es mantenen al capdavant quan es tracta
d’informació sobre política local, encara que també veiem que
només un terç diu que ha accedit a aquest tipus d’informació a
la setmana anterior. Els mitjans locals tenen clares fortaleses,
tot i que la demanda efectiva pot ser limitada en un ambient molt
competitiu. L’afecció a la comunitat local s’associa amb un major
compromís amb les notícies locals, però fins i tot en països amb
nivells d’afecció relativament alts, la gent confia en les fonts locals tradicionals només per un conjunt temàtic molt acotat, que
resultarà difícil de monetitzar per si sol.
Els editors locals amb molts anys al mercat avancen fent front
a aquests reptes; diaris locals a tot el món treballen per desenvolupar nous productes i procurar que el periodisme amb valor afegit es distingeixi en l’abundant informació disponible, des

del flamant esportiu Minuit Sport, d’Ouest-France, fins a la sèrie
Mutmacher (ànim) del Westfalenpost, que presenta històries de
vilatans superant moments difícils. Els jugadors digitals també
estan actius en les notícies locals, des d’agregadors com News
Break fins a xarxes de nínxol com Chalkbeat (educació) o The
Athletic (esports). També hem vist sorgir butlletins locals, com els
de Whereby.us o els que Axios va llançar a Minneapolis, Denver,
Tampa i Des Moines o el que va adquirir a Carolina del Nord, on
va pagar gairebé cinc milions de dòlars per Charlotte Agenda.
No obstant això, és incert què podran fer aquestes iniciatives o
altres de similars per resoldre els profunds problemes que planteja la desagregació de la informació local que hem il·luminat
amb les nostres dades. Donada la competència de les plataformes i altres alternatives digitals, les porcions d’atenció que
es porten els mitjans locals (i per tant els seus ingressos per
publicitat i per lectors) seran molt diferents respecte a un passat
en què sobretot els diaris dominaven els mercats locals. (Fotografia: NiemanLab – infografies: Reuters Institute)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el podcast on podreu
escoltar l’episodi 4 del Digital News Report 2021: “La desagregació de les notícies locals: on troba valor encara l’audiència”.
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Guanya el periodisme, perd la
desinformació
Per Susana Pérez Soler / La Vanguardia

En l’any de la pandèmia, el periodisme manté la confiança al
mateix temps que la preocupació per la desinformació augmenta. Així es desprèn de l’últim informe Digital News Report
Espanya 2021, elaborat per l’Institut Reuters i la Universitat
de Navarra, que analitza les principals tendències del consum
d’informació. El periodisme torna a ser refugi informatiu per als
ciutadans enfront dels rumors de polítics que circulen per les
xarxes socials i els canals de missatgeria instantània.

Si bé la confiança en les marques periodístiques no és
excel·lent (de fet, no arriba ni a la meitat de la població: només
un 36% d’espanyols declara fiar-se de la informació general),
aquesta confiança es manté i per primera vegada des 2017 no
disminueix. En canvi, la difusió de rumors preocupa el 67% dels
espanyols.
La pandèmia ha contribuït a una major demanda d’informació,
però de vegades els ciutadans tenen dubtes sobre el grau
d’objectivitat i veracitat dels missatges que reben. Resulta especialment inquietant la desinformació al voltant de la pandèmia originada pel Govern o altres actors polítics: Espanya, amb
un 42%, és el país amb major percentatge de preocupació pels
rumors creats pels representants públics. I és que els espanyols estan aprenent a detectar aquest tipus de desinformació
originada en els gabinets de comunicació política o empresarial. No són notícies falses, és la propaganda de tota la vida.
La pandèmia també ha fet aflorar la confiança en la ciència al
mateix temps que les pseudociències perden reputació. En només dos anys, l’homeopatia ha passat de seduir el 25% dels
ciutadans a quedar-se amb la confiança del 17%. La fama a la
baixa d’aquestes pseudoterapias contrasta amb el fervor ciu-
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tadà a favor de la investigació científica: al costat de metges
i professors, els científics són els professionals més valorats
pels espanyols, segons dades de l’última enquesta de Percepció Social de la Ciència elaborada per la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que ha recollit l’opinió
de gairebé 8.000 ciutadans entre juliol i octubre de l’any 2020.
Al principi de la pandèmia, molts escriptors, filòsofs i periodistes
van córrer a dir que sortiríem millors d’aquesta crisi. No crec
que hagi estat així: només cal veure com segueix imposantse la totpoderosa propietat privada en detriment de la distribució de les patents que permetrien portar les vacunes a tots els
racons per acabar com més aviat millor amb aquest malson.
Sembla, però, que, constatar la nostra vulnerabilitat com a espècie davant d’una minúscula partícula de 70 milionèsimes de
mil·límetre, ens ha tornat la confiança en els intermediaris, ja
siguin mitjans de comunicació, metges, professors o científics.
(Fotografia: UDP)
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