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 Tot l’equip de l’AMIC 

us desitja BONES 

VACANCES! 
Us informem que les 

nostres oficines 
romandran tancades del 

9 al 22 d’agost

El proper número d’El Butlletí 
sortirà el 17 de setembre 
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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Tendències a Europa: els lectors de mitjans regionals i locals han accelerat el seu pas a la versió digital
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Informar sobre la variant Delta: periodistes i mitjans locals, juguen un paper clau per explicar i fer 
aquesta informació accessible 

COMUNICACIÓ DIGITAL
Com utilitzar les dades per a comprendre les necessitats dels lectors

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària creix un 18,4% en el primer semestre de 2021, segons InfoAdex

NOVES EINES
Nou estudi EFJ: periodisme innovador sostenible i eines per a nous models de negoci

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Es prepara una nova televisió per convertir-la en La Sexta del centredreta

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Espai.Mèdia
TRIBUNA: Sense els nadius ni mètode provat: els dubtes que suscita el nou mesurador d’audiències de GfK
PETIT REPORTATGE: Periodistes: com saber si us vigilen i què fer si és així
ANÀLISI: Cada vegada hi ha més empreses que patrocinen podcasts
DOSSIER: Perquè la informació mai no serà del tot objectiva
OPINIÓ: El virus de la desinformació
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Tendències a Europa: els lectors 
de mitjans regionals i locals han 
accelerat el seu pas a la versió digital
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

 
La premsa regional està aguantant millor que la nacional la cri-
si, pel que fa a caiguda percentual de venda d’exemplars, tot i 
que el seu descens és també acusat. La gran penetració que 
els diaris impresos han anat assolint amb el pas dels anys en 
els seus territoris ha fet que encara mantinguin una posició re-
lativament forta i que, alguns d’ells, hagin frenat la seva trans-

formació digital o no l’hagin prioritzat com calia, per evitar que 
pugui perjudicar el que és encara no només la seva principal 
font d’ingressos, sinó fins i tot gairebé única, o bé perquè no ho 
han considerat una necessitat.

Però un estudi realitzat a Alemanya, on a l’igual que a Espanya, 
hi ha una poderosa premsa local i regional, revela que el crei-
xement dels mitjans digitals està sent exponencial després de 
la pandèmia com a primera font informativa.

Segons l’estudi Zeitungsfacetten 2021, d’Score Media Group, el 
diari regional s’utilitza cada vegada més en format digital. El 45 
per cent dels alemanys de 15 a 69 anys afirma que llegeixen el 
seu diari regional ja en format digital totes les setmanes, el 43 
per cent utilitza l’edició impresa i el 24 per cent utilitza l’edició 
electrònica, la rèplica en PDF de la edició impresa. Per prime-
ra vegada, les corbes s’han invertit, i ja és més la gent que 
s’informa pel digital que en l’edició impresa.

Cal apuntar, en tot cas, que l’entitat que ha impulsat l’enquesta 
és una aliança d’editors de mitjans regionals alemanys per 
compartir projectes de màrqueting, de manera que no es tracta 
d’un organisme aliè a la premsa regional. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’enquesta confirma la gran valoració que els ciutadans te-
nen per la premsa local
Més enllà del creixement accelerat que s’està donant dels digi-
tals regionals com a primera font d’informació, l’estudi confirma 
la sòlida posició dels mitjans locals: el 72 per cent dels 5.574 
ciutadans alemanys enquestats pensa que el diari de proximitat 
és el que millor coneix, de tots els mitjans al seu abast, el que 
està succeint al seu territori.

El diari local és vist com el canal de mitjans més competent (54 
per cent), més creïble (54 per cent), més compromès (47 per 
cent) i més objectiu (41 per cent).

En tots els canals, les notícies locals són la informació més lle-
gida, però gairebé dos terços dels enquestats també van trobar 
molt rellevant que els mitjans informin d’esdeveniments supra-
regionals interessants per a la regió i que surtin del seu propi 
perímetre, informa l’estudi.

Publicitat rellevant en el diari local
L’estudi també confirma la rellevància particular del diari regio-
nal com a canal publicitari: el 43 per cent dels enquestats sent 
que la publicitat en els mitjans locals es dirigeix a ells de mane-

ra més personal que la publicitat en els mitjans nacionals. Més 
d’un terç fins i tot s’alegra quan una gran marca s’anuncia al 
diari regional i/o local, el que té un gran impacte de record de 
marca o de crida a l’acció.

Segons l’informe, el 20 per cent dels lectors de les edicions 
impreses miren conscientment la publicitat al diari i el 61 per 
cent confirma en l’estudi que recorden perfectament els anun-
cis. El 68 per cent dels lectors utilitza regularment fulletons i 
suplements.

L’estudi de Score Media confirma l’alt valor d’utilitat de la pu-
blicitat en els diaris regionals, comarcals i locals: per al 59 
per cent dels enquestats, els anuncis ofereixen una bona font 
d’informació sobre vendes i ofertes i el 43 per cent diu que so-
vint s’ha assabentat de productes interessants a través de la 
publicitat en aquests mitjans.

Carsten Dorn, director general de Score Media Group, ha indicat 
durant la presentació, que l’estudi “confirma una vegada més el 
paper central del diari regional per a la gent de tota Alemanya. 
Ja sigui en forma impresa, electrònica o digital, acompanya les 
persones durant la setmana, proporciona informació i impulsos 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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i és un mitjà (publicitari) valuós i fiable tant per a lectors com 
per a empreses publicitàries”. (Infografia: Melaschuk-Medien)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Zeitungsfacetten 
2021, de Score Media Group. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_3010.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Informar sobre la variant Delta: 
periodistes i mitjans locals, juguen un 
paper clau per explicar i fer aquesta 
informació accessible 
Per Federació Internacional de Periodistes / FIP

 
Informar sobre la pandèmia de la Covid-19 ha estat un veritable 
repte per als periodistes. Ara, l’aparició de noves variants de 
virus com la Delta i la manca d’informació clara sobre les matei-
xes se sumen a una cobertura ja de per si complexa i delicada. 
Els periodistes tenen un paper clau a l’hora d’informar amb pre-

cisió sobre aquestes variants, descriure’n les característiques i 
les evidències científiques sense exagerar el seu impacte.

Intentarem respondre a les preguntes més freqüents sobre la 
variant delta i oferir consells i fonts fiables per aquells periodis-
tes que cobreixen històries relacionades amb la variant Delta.

Abans de res, què és una variant de la Covid-19?.- Tots els 
virus, inclòs el SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, 
muten amb el temps. Segons l’Organització Mundial de la Salut, 
alguns d’aquests canvis poden afectar les propietats del virus, 
com la seva facilitat de propagació, la gravetat de la malaltia 
associada, l’aparició de nous símptomes o el rendiment de les 
vacunes.

Diferenciar la transmissió de la malaltia greu i la mort.- Se-
gons els experts, la variant Delta es transmet amb més rapide-
sa, el que significa que circularà més ràpidament entre la pobla-
ció i afectarà més fàcilment a les persones que no compleixin 
les normes de distància social o no estiguin vacunades. Fins 
ara, no hi ha proves que aquesta variant provoqui més hospi-
talitzacions i morts en les persones vacunades, encara que pot 
causar més casos de malaltia lleu amb algunes vacunes.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En aquest context, sembla crucial que els mitjans de comunica-
ció diferenciïn clarament les xifres de transmissió de virus, que 
estan augmentant a tot el món, amb els registres de malalties 
greus i morts, que varien en funció de les taxes de vacunació.

“Seria increïble que totes les vacunes impedissin la transmissió 
de virus i la malaltia lleu en el 95% dels casos. Però no ho fan. 
No obstant això, aquesta és més o menys la seva protecció 
contra la malaltia severa i la mort, de manera que la conclusió 
és que les vacunes evitaran la necessitat de nous confinaments 
i una vacunació àmplia de la població permetrà que les socie-
tats tornin a funcionar” , va dir Jon Cohen, redactor de la revista 
Science, a la FIP.

Informar sobre les vacunes.- Amb l’aparició de noves va-
riants, és encara més important que els mitjans de comunicació 
informin amb precisió sobre les vacunes, evitant l’alarmisme i 
sensacionalisme quan es donin possibles morts entre persones 
vacunades.

Estudis mèdics recents mostren que les vacunes actualment 
disponibles ofereixen una forta protecció contra la malaltia 
greu i mort per la variant Delta. Per exemple, la vacuna de Pfi-

zer-BioNTech va tenir una eficàcia del 88% contra la malaltia 
simptomàtica i del 96% contra l’hospitalització per Delta en els 
estudis, mentre que la d’Oxford-AstraZeneca va tenir una efi-
càcia del 60% contra la malaltia simptomàtica i del 93% contra 
l’hospitalització.

Amb les dades actuals disponibles resulta fonamental impulsar 
les campanyes de vacunació a tot el món. No obstant, això no 
significa que elss periodistes hagin de prendre partit pels “pro-
vacunes”, sinó oferir a la seva audiència continguts basats en 
dades confirmades i contrastades sobre les vacunes, incloent 
informes sobre els seus possibles efectes adversos, i lluitar així 
contra les notícies falses sobre la seva eficàcia.

“El periodisme educa, però no som, per professió, educadors. 
El nostre paper és explicar a la gent coses interessants i sig-
nificatives que no coneix. La millor manera de “combatre” les 
notícies falses és produir les veritables”, afegeix Cohen.

Consulta fonts fiables i promou les millors pràctiques.- Els 
periodistes científics experimentats coincideixen que conèixer 
i accedir a les millors fonts d’informació marca la diferència a 
l’hora de cobrir les notícies d’última hora sobre la pandèmia. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Això és particularment important per a periodistes i mitjans lo-
cals, que juguen un paper clau per explicar i fer aquesta infor-
mació accessible a la seva audiència local.

Els mitjans locals trobaran seguretat en els comunicats de 
l’OMS, excel·lents i inclusius, i el lloc web de l’OMS segueix 
de prop el desenvolupament les properes vacunes. El lloc web 
de COVAX/Gavi té molt de material original que del lector de 
El Butlletí pot trobar en aquest enllaç. (Infografia: elmedicoin-
teractivo.com)

La venda de diaris i revistes 
representa només el 50% dels 
ingressos dels quioscos
Segons dades de la Agrupació Nacional de Venedors de Publi-
cacions (ANVP), el 2012 la comercialització de diaris i revistes 
suposava el 90% dels ingressos de el sector, el 2021 tot just 
arriba al 50, segons escriu Alejandro Sans a El Confidencial 
Digital. Cada vegada l’acte de baixar al carrer a comprar el diari 
és menys quotidià, les xifres ho corroboren. El País, el diari es-
panyol més venut, va tancar 2020 amb una difusió mitjana acu-

mulada de 79.622 
exemplars, el mínim 
històric que suposa 
un 80% menys que 
fa 10 anys. No és 
una cosa exclusiva 
de la capçalera de 

Prisa, la resta de mitjans escrits generalistes han seguit la ma-
teixa caiguda en picat. Mentrestant, els portals web d’aquests 
mateixos diaris baten rècords de visites any rere any.

“Nosaltres arrosseguem diverses crisis: la del paper, l’econòmica 
i a sobre va venir la Covid. No sabem com ens mantenim a la 
superfície”, es lamenta Remedios Garrido García, presidenta 
de Asociación Nacional de Vendedores de Prensa. La seva 
associació veu com cada setmana tanca algun quiosc i ja no 
s’obre a les tardes, “llevat que es tingui un quiosc que no estigui 
centrat en la venda de premsa”.

“Se’ns ha fet molt de mal amb les subscripcions. Els diaris ne-
cessitaven números i vendre, i per això ens van dir que feien 
subscripcions massives, mentre nosaltres teníem els nostres 
llocs oberts (sense vendre) perquè ens ho va demanar l’Estat”, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
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es queixa la presidenta de ANVP, i afegeix que “no es poden 
competir amb aquestes ofertes des del sector” perquè no arri-
barien a tenir un marge mínim de beneficis (que ara ja és de 
cèntims).

Totes les empreses que publiquen diaris i revistes van apostar 
per aquest model de negoci per vendre les seves edicions de 
paper durant la pandèmia. No obstant això, Garrido reconeix 
que hi ha capçaleres que s’han portat millor que altres i as-
senyala que Vocento (ABC) va ampliar el percentatge amb que 
remunera als quiosquers; per estar aquests al carrer venent.

Tot i així, tan gran ha estat l’impacte de les campanyes de 
subscripció que segons dades de la ANVP, ja no es nota el flux 
d’estiuejants a la venda de premsa. Anys enrere en els mesos 
estivals les zones de platja veien com el comerç de diaris i re-
vistes es disparaven. No pas ara. (Font: El Confidencial Digital 
– fotografia: Anna Achon, La Vanguardia)

Betevé activa un pla de xoc per 
evitar la fallida, que arrenca amb nou 
acomiadaments

La direcció de Betevé ha decidit activar un pla de xoc davant la 
“crítica” situació econòmica que travessa. “Tenim un dèficit econò-
mic enorme, que no para de créixer, i el qual hem d’aturar de forma 
immediata”, ha advertit el seu director, Sergi Vicente. Amb el pla 
es busca revertir “una situació que ens podria portar a la fallida”, 
a més de garantir un projecte “sostenible i competitiu” per al mitjà.

La primera mesura ha estat acomiadar nou professionals d’una 
plantilla de 247. “Si no ho fèiem, les conseqüències en un futur 
és probable que siguin molt pitjors”, argumenta en un comunicat 
Vicente, qui atribueix la difícil situació econòmica a l’increment 
de la massa salarial, que ha passat de representar un 57,5% 
en el pressupost de 2019 a un 74,8% aquest exercici, de 9,4 
a 13,5 milions d’euros (per la internalització de bona part de la 
plantilla i l’equiparació salarial). Segons el director de Betevé, 
aquest percentatge no deixa marge per “fer televisió al nivell 
que necessitem i que se’ns exigeix”, ja que enguany pot dedicar 
a programació un 8,9% del pressupost de Betevé (1,6 milions).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Vicente també afirma que l’Ajuntament de Barcelona els ha fet 
saber que no pot estar “rescatant constantment” Betevé, i que 
el mitjà ha de reduir el dèficit “de forma immediata”. El consisto-
ri, subratlla el director, va fer una aportació extraordinària de 10 
milions l’any passat i aquest en farà una altra d’un milió. (Font: 
Comunicació 21)

Pepa Bueno, directora del diari El País

El consell d’administració d’El 
País ha proposat per al càrrec 
de direcció a Pepa Bueno en 
substitució de Javier Moreno, 
qui seguirà vinculat al projec-
te, ha informat la capçalera 
aquest dimarts. Pepa Bueno 

es va incorporar a la Cadena SER l’any 2012, data en què tam-
bé va entrar a formar part del Comitè Editorial de PRISA. En 
l’actualitat, presenta el programa Hora 25 a la SER.

Tal com preveu l’Estatut de la Redacció d’El País, la proposta 
de relleu ha de ser comunicada al Comitè de Redacció, que el 

sotmetrà a una votació sense caràcter vinculant per part de la 
plantilla del diari. Després del resultat de la consulta, el consell 
d’administració ratificarà el nomenament, que també ha de ser 
objecte de consideració favorable pel consell d’administració de 
PRISA, així com de la seva Comissió de Nomenaments, Retri-
bucions i Govern Corporatiu.

Aquests canvis culminen el procés de reordenació de l’àrea edi-
torial de PRISA Media, l’objectiu de la qual és una gestió trans-
mèdia coordinada de tots els seus actius (tant de ràdio com de 
premsa), basada en plataformes transversals, el que permet 
maximitzar l’abast dels continguts amb una visió global per a tot 
el mercat de parla hispana. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
fotografia: Caracol Radio)
 

Andreu Mas-Colell relleva Ferran Rodés 
com a president del consell editorial del 
diari Ara
El professor Andreu Mas-Colell és, des del dia 24, el nou pre-
sident del consell editorial del diari Ara. La decisió, presa per 
unanimitat, preveu un mandat de dos anys, prorrogables a dos 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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anys més. L’acadèmic i exconseller substitueix en el càrrec el 
president del consell d’administració del diari, Ferran Rodés, 
que seguirà com a membre del consell editorial, l’òrgan respon-
sable de vetllar per la qualitat periodística del mitjà. 

“No em puc imaginar el panorama comunicatiu català sen-
se l’Ara –explicava Mas-Colell arran de la seva designació–. 
L’empobriment seria molt gran. Així que la possibilitat de con-
tribuir amb el proverbial gra de sorra a cuidar i enfortir aquest 
component és una oportunitat que m’estimula i que agraeixo”. 

A banda de Mas-Colell, formen part del consell editorial Igna-
si Aragay, Jaume Badia, Xavier Bosch, Georgina Ferri, Víctor 
Font, Carles Mundó, Cristina Pujades, Josep Ramoneda, Fe-
rran Rodés, Esther Vera i Àlex Gutiérrez com a secretari.(Font: 
Ara – fotografia: Bolsamania)

Jesús Javier Prat serà el gerent del 
nou diari de Prensa Ibérica.

Prensa Ibérica ha fitxat Jesús Javier Prat com a nou gerent del 
nou diari que dirigirà Fernando Garea. Tot i els rumors que as-
seguren que el projecte s’ha paralitzat des de la sortida d’Iván 
Redondo del Govern, el diari amb seu a Madrid sembla seguir 
endavant.

Jesús Javier Prado, llicenciat en Ciències Empresarials per la 
Universitat de València i MBA per l’Institut d’Empresa, compta 
amb una trajectòria professional de 25 anys dins Prensa Ibéri-
ca. A l’octubre de 2019 va ocupar el lloc de gerent de Prensa 
Diaria Aragonesa, editora d’El Periódico de Aragón, també ha 
estat  gerent del diari Información, d’Alacant. (Font: Forbes)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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OKDiario reparteix per primer cop 
dividends

L’editora de OKDiario -Dos mil palabras- va completar una 
fita important el passat exercici. Va poder repartir un dividend 
de 300.000 euros després d’obtenir un benefici superior als 
700.000 euros. És la primera vegada que la societat remunera 
als seus accionistes des que va néixer ja fa sis anys.

Això va ser possible gràcies a que l’editora va aconseguir aug-
mentar la seva facturació un 9,3% l’any passat, fins a arribar 
a la cota de 8,3 milions d’euros. Ascens que es produeix en 
un context de màxima dificultat publicitària a Espanya, que és 
a més la principal línia de negoci de OKDiario. Segons dades 
d’IAB Spain, la publicitat digital va baixar l’any passat un 3,8% 
a Espanya.

A més de la publicitat, una altra font d’ingressos de OKDiario és 
el programa de membres que va llançar l’any passat -anome-
nat OKClub- i que ha contribuït a elevar la xifra de negocis de 
l’editora. (Font: Dircomfidencial)
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Com utilitzar les dades per a 
comprendre les necessitats dels 
lectors
Per World Association of News Publishers

Quan la BBC va examinar el rendiment del seu contingut, es va 
adonar que el 70% dels articles contribuïen a només el 7% del 
trànsit. És a dir, la major part de la feina en què els periodistes 
dediquen el seu temps i energia es troba en un lloc web que 
amb prou feines es llegeix.

Això va ser fa cinc anys i, des de llavors, els redactors han 
adoptat un model que prioritza l’audiència, utilitzant el concepte 

de les sis necessitats de l’usuari. La premissa bàsica és que 
els lectors necessiten alguna cosa més que notícies d’última 
hora: volen entendre el context, ser capaços de prendre una 
decisió sobre un tema i també estar inspirats o entretinguts. 
La quantitat de contingut que ha de produir una redacció en 
cada categoria depèn de les preferències de l’audiència, però, 
en general, el públic espera més dels periodistes que només 
actualitzacions de notícies.

A la BBC, aquest enfocament va ser defensat per Dmitry Shis-
hkin, actual consultor independent de publicacions digitals. I 
més recentment, Shishkin ha estat treballant amb la companyia 
d’anàlisi editorial Smartocto coneguda pel projecte Triple N (No-
tícies, Necessitats, Notificacions), que busca que l’enfocament 
de les necessitats de l’usuari sigui més manejable per als edi-
tors. L’eina utilitza un algoritme per identificar les necessitats de 
l’usuari i després envia notificacions per suggerir accions que 
un editor pot prendre per augmentar la participació dels lectors.

Després d’aproximadament un any d’investigació, Smartocto 
ha publicat el seu primer llibre blanc, Necessitats processables 
de l’usuari on han desglossat algunes de les seves principals 
conclusions sobre el periodisme i els seus públics.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Sales de redacció i necessitats dels usuaris.- Les redac-
cions solien ser un lloc on un editor simplement “sabia” el que 
l’audiència “volia” i els periodistes escrivien per a aquest editor 
en lloc de per als seus lectors. A partir d’aquí, es va saltar a una 
era amb tal abundància de dades sobre el comportament, pre-
ferències i aversions dels usuaris que ens costa entendre-ho. 
Què és important per a la teva estratègia editorial? ¿Visites a la 
pàgina o lectors que tornen? La quantitat d’articles llegits en un 
dia o compartits en xarxes socials?

Per prendre aquestes decisions, els editors primer han de com-
prendre què és el que realment necessiten els lectors. Només 
llavors poden redactar articles que les persones trobin útils i 
atractius, segons les conclusions del llibre.

Ara, arriba la part més difícil. Fins i tot quan una publicació co-
neix les necessitats dels seus usuaris, com se les arregla per 
escriure articles individuals? Com decideixes si una història ha 
de ser una simple actualització o una peça més exhaustiva que 
proporcioni un context més ampli? El problema més habitual 
és que les redaccions sovint sobre produeixen massivament 
actualitzacions de notícies i ignoren les necessitats dels usua-
ris d’altres tipus d’històries. “No tenen coneixements sobre el 

temps, el format, els canals i els temes que prefereixen els 
usuaris, el que disminueix l’impacte del seu treball”, conclouen. 
Els periodistes sovint no escriuen seguiments d’històries amb 
les que l’audiència està interactuant, de manera que perden 
l’oportunitat de produir contingut més útil.

Per a l’elaboració d’aquest llibre blanc, Smartocto va treballar 
amb tres editors de notícies: Omroep Barabant, una corporació 
de ràdio pública als Països Baixos; el diari belga De Morgen 
i IDN Times; i una publicació de mitjans digitals d’Indonèsia 
dirigida als millennials i a la Generació Z. Amb cadascuna 
d’aquestes companyies, va identificar els seus punts febles i 
obstacles per al seu creixement.

Van desenvolupar nou notificacions per ajudar els editors a veu-
re com funcionava una història. Algunes d’elles bastant senzi-
lles, com les visualitzacions de pàgines excepcionals o l’ús de 
Twitter, mentre que altres alerten quan la seva història encara 
és forta després d’un pic important i recomanen un seguiment 
d’una necessitat d’usuari diferent.

L’algoritme va demostrar ser útil per als tres editors, tot i que en-
cara necessita una mica de treball. El que és més important és 
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que tots van estimar un creixement en la participació i la mida 
de l’audiència una vegada que van començar a adaptar el seu 
contingut a les necessitats dels usuaris.

Llavors, ens preguntem: Què passarà amb els instints perio-
dístics? Els periodistes ara seran presos com a ostatges per 
les dades i només escriuran alguna cosa perquè l’ordinador 
ho digui? La resposta que dóna la publicació és no, que les 
mètriques hi són per orientar els periodistes, “no per a dictar 
què i com escriure. Després de tot, volem que la nostra feina 
tingui un impacte, no que es quedi en un lloc web i acumuli pols 
virtual”, conclouen. (Infografia: Smartocto). NOTA El Butlletí de 
l’AMIC ofereix als seus lectors el llibre blanc de Smarttocto Ac-
tionable user Needs. CLICAR AQUÍ  

Les xarxes socials facturen més de 
1.200 milions a Espanya

L’agència de màrqueting en línia The Social Media Family ha 
dut a terme una anàlisi sobre la facturació de les principals pla-
taformes socials a Espanya, la principal conclusió de la qual és 
que la mida real de mercat duplicaria les xifres manejades fins 

la data. Facebook, amb 670 milions, lidera un rànquing en el 
qual YouTube es consolida com a segon suport publicitari.

La inversió a nivell mundial, en detall.- Es preveu que la inver-
sió global en publicitat en línia arribi als 284.000 milions de dòlars 
durant 2021, el que suposa, de facto, un 50% del total. D’aquesta 
quantitat, al voltant del 13% (84.000 milions de dòlars) anirà a 
parar a inversió en social media. Però, com es reparteix el pas-
tís? Prenent com a referència les escasses dades disponibles 
-on es barregen fonts oficials, “oficioses” i diferents conceptes 
més enllà de la facturació “pura” via ads, aquest seria el reparti-
ment entre les principals plataformes d’abast global (deixem fora 
xarxes d’àmbit local com Wechat o VK, entre d’altres):
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I Espanya? Quina extrapolació en podem fer?.- 2.174,3 mi-
lions d’inversió en mitjans digitals durant el 2020 (segons In-
foAdex -5,3%) representen el 44,5% sobre el total controlat. 
D’aquests, la inversió en xarxes socials ha estat el 2020 de 
579 milions d’euros (-2,2% a causa de la pandèmia), una xifra 
que arribaria als 835 milions segons les dades que maneja IAB 
Spain, que xifra en 3.025 la inversió total (+ 3,5% enfront de 
2019). 

El màrqueting de influencers, un “negoci” de 6.500 mi-
lions.- Alguns estudis asseguren que es tracta d’un negoci glo-
bal de 6.500 milions de dòlars, dels quals 2.300 podrien anar a 
parar a mans d’Instagram. Tenint en compte aquesta proporció 
(35% de l’total), i si tornem a extrapolar-lo a les dades disponi-
bles en el sector (InfoAdex el valora en 75.600.000, mentre que 
IAB Spain el rebaixa fins als 33,6) ens trobaríem que es mouen 
entre 12 i 25 milions d’euros en campanyes de Influencer màr-
queting a Instagram a Espanya, cosa que, novament, i a tenor 
dels resultats, resulta convervador. (Font i gràfic: The Social 
Media Family)

La premsa espanyola actualitza fites 
en subscriptors digitals

Aquesta setmana, tres dels diaris més rellevants d’Espanya 
han ofert noves dades sobre la marxa dels seus esquemes de 
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pagament a internet. Al tancament del primer semestre,  El País 
havia consolidat més de 109.000 subscriptors i ABC acumulava 
uns altres 21.000. La Vanguardia havia anunciat dies abans de 
la presentació d’aquests resultats de Prisa i Vocento que ja ha 
superat els 50.000 lectors de pagament.

Aquestes xifres actualitzades amplien la mida del mercat de 
les subscripcions digitals a Espanya,  però alhora mostren un 
clar alentiment respecte als mesos més crítics de la pandèmia. 
El País va sobrepassar  al març  la barrera dels 100.000 lec-
tors de pagament, després de tot just 11 mesos de vigència del 
seu mur, però li ha costat tres més elevar en uns pocs milers 
aquest nombre. I ABC va aconseguir 10.000 subscriptors en no-
més dos mesos, però ha hagut d’invertir-ne sis més a duplicar 
aquesta xifra.

Per la seva banda, La Vanguardia va tancar 2020 amb gaire-
bé 28.000 subscripcions digitals, obtingudes  en gairebé tres 
mesos. En els set següents ha sumat altres 22.000 per comple-
tar la fita que va anunciar recentment, el que confirma la ten-
dència reflectida pels seus competidors. A més de l’excepcional 
conjuntura informativa que ha generat el coronavirus, una altra 
qüestió clau que justifica aquesta evolució és que  els lectors 

més fidels i propensos a subscriure’s ho fan normalment en les 
primeres setmanes de vigència del mur de pagament. (Font i 
gràfic: Dircomfidencial)

La Vanguardia manté el lideratge de la 
premsa digital

 ComScore ha publicat l’últim informe que radiografia a la prem-
sa digital al mes de juny. A l’igual que succeís el mes passat, 
La Vanguardia continua sent el diari més llegit a internet de 
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l’estat espanyol. El digital del grup Godó frega els 21,7 milions 
d’usuaris únics i es manté per davant d’El Mundo.

El diari d’Unidad Editorial acaricia el lideratge però es conforma 
amb ser el segon digital més llegit al juny. Ho fa superant a El 
Español i aconseguint congregar 21,5 milions d’usuaris únics. 
Tanca el pòdium d’aquest rànquing el diari que dirigeix Pedro 
J. Ramírez, que frega els 20,5 milions d’usuaris, a un milió de 
visitants únics d’El Mundo.

El País ocupa el quart lloc sent el primer dels digitals en quedar-
se per sota dels 20 milions d’usuaris únics. El diari digital de 
Prisa arriba als 19,2 milions de visitants únics durant el mes de 
juny, superant en un milió i mig al cinquè diari, El Confidencial, 
que tanca el mes amb 17,8 milions d’usuaris únics.

Destaca el diari 20 Minutos que comença el primer mes de 
l’estiu seguint els passos d’El Confidencial i sumant 17,8 mi-
lions d’usuaris únics. Supera en més de sis milions al setè diari 
de la llista, El Periódico, amb 11, 7 milions d’usuaris únics.

A més, tanquen el rànquing La Razón i OKDiario amb 11,5 mi-
lions de visitants únics i ABC amb 11 milions. Surt d’aquesta 

llista eldiario.es, que el mes passat va aconseguir 10 milions 
d’usuaris únics i que en aquesta ocasió no és suficient per co-
lar-se entre els deu digitals més llegits de l’estat. Tampoc re-
valida el seu lloc en aquesta ocasió el Huffington Post. (Font i 
gràfic: PrNoticias)

Google News Initiative llança 
l’acadèmia de IA per a redaccions 
petites

 
Es tracta d’un programa en línia gratuït de sis setmanes de du-
rada, impartit pels millors periodistes i investigadors del sector, 
que treballen en l’ús de la IA en el periodisme. Al curs, que 
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començarà al setembre de 2021, assistiran periodistes i desen-
volupadors de petites redaccions d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica 
(EMEA).

Per desenvolupar el programa, Google News Initiative s’ha as-
sociat amb Polis, el think tank periodístic de la London School 
of Economics and Political Science. L’acadèmia de formació 
acollirà a 20 professionals dels mitjans que aprendran com uti-
litzar la IA per facilitar el seu treball.

Es tracta d’un programa pilot que s’emmarca en un esforç de 
formació més ampli que des de fa tres anys realitza Journalis-
mAI, una iniciativa sorgida de l’associació entre Google News 
Initiative i Polis i dirigida a promoure la capacitació en IA entre 
les redaccions de tot el món. Més de 110.000 professionals han 
participat en els cursos en línia disponibles al Centre de Forma-
ció de Google News Initiative .

Aquest any, a més, JournalismAI crearà un AI-Journalism Star-
ter Pack, un curs d’iniciació a la intel·ligència artificial en el pe-
riodisme, perquè els coneixements sobre IA resultin més acces-
sibles als editors petits i locals. S’inclouran exemples d’eines 
d’IA que poden resoldre algunes necessitats bàsiques de les re-

daccions petites i locals, com l’etiquetatge digital o la transcrip-
ció. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: GeekZus)

NOTA: Per a més informació sobre l’Acadèmia de IA per Redac-
cions Petites o per matricular-se, El Butlletí de l’AMIC aconsella 
consultar el web de JournalismAI. La data límit és a les 11:59 
PM GMT l’1 d’agost del 2021. Més informació a: https://espana.
googleblog.com/ 2021/07 / presentem-la- acadèmia-de-ia-para.
html
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La inversió publicitària creix un 18,4% 
en el primer semestre de 2021, segons 
InfoAdex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En els sis primers mesos de l’any, la inversió publicitària ha 
crescut un 18,4% enfront de el període equivalent de l’any ante-
rior, mostrant una xifra de 2.484,4 milions d’euros, enfront dels 

2.099,1 milions del primer semestre del 2020. en el cas concret 
del mes de juny, la inversió hauria crescut un 33,4% passant 
dels 396.400.000 d’euros del 2020 als 528.800.000 del mes de 
juny de 2021, segons les dades que hem rebut d’InfoAdex.

Com recordatori incidir en què s’inclouen en aquestes aquells 
mitjans i suports no controlats directament per InfoAdex sobre 
la base de dades declaratives del mercat publicitari. Per això 
les dades que comentem en aquest article podran no coincidir 
amb aquells que s’extreguin de les eines que InfoAdex posa 
a disposició dels usuaris de la seva informació. Els mitjans 
més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, 
aquest últim per la inclusió de dades de motor i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària, ha experimentat un increment del 20,1%, obtenint 
1.123,4 milions d’euros en els primers sis mesos de l’any. Dins 
de Digital el millor comportament el té Websites, mitjà que 
creix un 35,8% el seu volum d’inversió publicitària passant de 
325.800.000 d’euros a 442.600.000 durant el primer semestre. 
Xarxes Socials, augmenta la seva xifra un 15,6% amb una in-
versió de 299.200.000 enfront dels 258.800.000 d’euros que va 
obtenir en el mateix període de 2020. Search també incremen-
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ta la seva xifra d’inversió en un 8,7%, i arriba a un volum en els 
sis primers mesos de l’any de 381.600.000 d’euros.

El segon mitjà per inversió seria Televisió, que aglutina una in-
versió publicitària de 873.700.000 d’euros, amb un 22,9% més 
que els 710.800.000 d’euros del mateix període del 2020. Ràdio, 
que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 190.100.000, 
per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra dels quals puja el pri-
mer semestre d’aquest any a 143.300.000 d’euros. En el cas 
d’Exterior la seva xifra suposa una caiguda del -8,2% sobre la 
quantitat corresponent a l’any anterior, i el mitjà Revistes creix 
un 13,4% el seu volum d’inversió publicitària. Suplements i do-
minicals obté una xifra d’inversió de 3,5 milions d’euros, en el 
període gener-juny del 2021, que es tradueix en un decrement 
del -29,3% i Cinema, últim mitjà per volum d’inversió, mostra 
una baixada del -65,7% sobre el període corresponent de l’any 
anterior, el que el situa en 1,7 milions d’euros.

I finalment, el quadre que acompanya aquest text mostra 
l’evolució des del juny del 2019  al juny d’aquest 2021.

El quadre adjunt mostra les dades comparatives incloent 2019 
amb la finalitat d’oferir un escenari més realista pel que fa a 
evolucions, per quan es poden ccomparar les dades amb les 
d’un període exempt dels efectes de la pandèmia i les mesures 
adoptades, que han afectat de manera important a el sector 
publicitari. (Infografies: InfoAdex)
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Segons Zenith, la inversió publicitària 
creixerà enguany un 11% 

La inversió publicitària global crei-
xerà un 11,2% el 2021, impulsada 
per una demanda excepcional de 
publicitat en ecommerce basada 
en perfomance i publicitat de mar-
ca en vídeo en línia, segons les 
últimes previsions d’inversió publi-
citària de Zenith Forecast, publica-
des dilluns. Zenith preveu que la 
publicitat en RRSS s’expandirà un 
25% aquest any, fins a arribar als 
137.000 milions de dòlars, supe-
rant, per primera vegada, al paid 

search en escala. El paid search augmentarà un 19% fins a 
arribar als 135.000 milions de dòlars.

Zenith preveu que la  inversió publicitària totalitzarà 669.000 
milions de dòlars aquest any, 40.000 milions més del que es 
va invertir abans de la pandèmia, en 2019. L’ecommerce conti-

nuarà generant ingressos progressius en el mercat publicitari, 
impulsant un creixement del 13% en social media i un creixe-
ment del 12% en search l’any 2022.

S’espera que el creixement de la inversió publicitària es man-
tingui ferm a mig termini, amb un creixement previst del 6,9% 
per a 2022 i del 5,6% per a 2023. La nova edició de Zenith 
Forecast,l amb les seves previsions de despeses publicitàries 
ja està disponible. Aquesta edició cobreix 81 mercats, propor-
ciona previsions per al 2023. El seu preu és de 495 lliures es-
terlines. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Zenith 
Media)

Google i Facebook absorbeixen més 
del 70% dels ingressos de la publicitat 
en línia a Espanya
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) 
ha presentat aquest 26 de juliol l’Estudi sobre les condicions 
de competència en el sector de la publicitat en línia a Espanya. 
Aquest tipus de publicitat s’ha convertit en la principal font de 
finançament del contingut difós per Internet, especialment en el 
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cas de Google i Facebook que obtenen d’ella la major part dels 
seus ingressos.

 
La CNMC és l’organisme independent regulador dels mercats 
que garanteix i promou l’existència d’una competència efectiva 
en benefici dels consumidors i usuaris. D’acord al seu informe, 
la publicitat en línia a Espanya va generar al voltant de 3.450 
milions d’euros en 2019, amb taxes de creixement del 20% inte-
ranual, i va superar els ingressos publicitaris generats conjunta-
ment pels mitjans tradicionals (TV, premsa i ràdio).

D’una banda, la publicitat en  motors de cerca general va su-
posar uns 1.500 milions d’euros, dels quals Google va poder 
absorbir més del 90%. D’altra banda, la  publicitat en display 
(vídeos, banners, formats de xarxes socials, publicitat nativa, 

etc.) va generar uns 1.950 milions d’euros, dels quals Facebook 
(incloent Instagram) va poder captar més de l’40%.

Dins del display, la part més rellevant i que més creix són els 
1.150 milions d’euros que generen les plataformes amb implan-
tació global com Facebook, Amazon o YouTube (aquest últim 
propietat de Google), que venen el seu propi inventari publici-
tari.

Els restants 800 milions d’euros constitueixen l’anomenat  open 
display, on editors de diferent grandària i audiència nacional 
(com diaris digitals, TV i ràdio a internet) negocien sobre el 
seu espai publicitari amb els anunciants o agències a través 
d’intermediaris (com plataformes de compra i de venda) i altres 
eines.

Les grans plataformes també són presents en aquestes tas-
ques d’intermediació per a tercers, on destaca Google, que té 
quotes d’entre el 50% -70% depenent de el tipus de servei.

Conclusions de l’informe.- Hi ha una  notable concentració  
en el sector a Espanya: Google absorbeix més d’un 50% dels 
ingressos totals i Facebook més d’un 20%, de manera que re-
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gistren més d’un 70% del mercat. Aquesta és una de les conclu-
sions de l’informe de la CNMC. La tendència a la concentració 
s’explica especialment pel  paper de l’acumulació de dades. 
Finalment, els problemes de competència poden acabar reduint 
l’impacte positiu de la publicitat en línia sobre l’eficiència i sobre 
el benestar del consumidor. (Font: (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors juliol l’Estudi 
sobre les condicions de competència en el sector de la publici-
tat en línia a Espanya, editat per la CNMC. CLICAR AQUÍ  

Més del 50% de l’audiència vol 
anuncis rellevants però temen per la 
privacitat
Més de la meitat dels consumi-
dors vol anuncis rellevants per 
als seus interessos, però a un 
56% d’aquests el preocupa que 
aquesta personalització com-
prometi la privacitat, segons 

l’informe “A la recerca de l’Estrella Polar”,  de Kantar, que ana-
litza les claus per, a través del mesurament, aconseguir una vi-
sió total dels hàbits i comportaments dels espectadors en totes 
les plataformes, dispositius i entorns, per comprendre qui està 
veient què i saber com activar les audiències.

En aquest sentit, Kantar apunta a la necessitat d’aprofitar al 
màxim les dades de l’audiència perquè les marques arribin al 
seu públic objectiu i s’encarrega de que el mesurament respecti 
la privacitat dels consumidors complint amb les lleis vigents de 
protecció de dades. Una prioritat per a la companyia i una de 
les grans preocupacions de el públic en general actualment.

De fet, segons l’estudi, és cada vegada més important 
l’anomenada publicitat direccionable, que permet que es pugui 
arribar al públic objectiu de manera eficaç, en lloc de molestar 
als consumidors amb anuncis irrellevants o massa freqüents. 
No obstant això, aconseguir-ho requereix de dades molt ex-
haustives i de convertir els dispositius i pantalles en persones. 
Per a això el mesurament d’audiència ha de ser capaç de con-
testar a les preguntes de quin missatge es vol enviar, en quin 
moment i en quin mitjà ha d’aparèixer. (Font i infografia: Kantar)
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NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi de Kantar “En busca de la 
‘Estrella Polar’ de los anunciantes”. CLICAR AQUÍ  

Valorant la recuperació de la inversió 
publicitària

La revista Control Publicidad ha preguntat a Patricia Sánchez 
Eguinoa, directora general d’InfoAdex, i a Ricardo Vaca Ber-
däyes, president executiu de Barlovento Comunicación, com 
valoren les bones perspectives de recuperació d’inversió del 
segon semestre d’aquest any. Les seves paraules apunten a 
l’optimisme:

Tornar a xifres prepandemia.- “Entenc que, si el ritme de va-
cunació es manté i no es produeix cap variació extraordinària 
en l’evolució de la pandèmia, la inversió publicitària seguirà 
creixent en els propers mesos. Ja a l’abril d’aquest any, la in-
versió es va incrementar gairebé un 73% respecte al  mateix 
mes de 2020 i es va quedar només un 14% per sota d’abril de 
2019”, respon Sánchez Eguinoa.  “Les previsions econòmiques 
són bones, amb una estimació del 6,7% d’increment del PIB 
per 2021, el que no vindria més que a reforçar el fet que sembla 
que, al llarg del següent semestre, la reactivació de l’economia 
permetrà que el sector publicitari segueixi en positiu. Crec que, 
si seguim a aquest ritme, és probable que tornem a xifres pre-
pandemia en el primer trimestre de 2022.

Digital serà el primer mitjà en recuperar-se.- Per la seva ban-
da, Ricardo Vaca diu: “Encara no hem arribat a les xifres de 
2019, però ja hi ha indicadors que ens assenyalen que anem 
pel bon camí. En un estudi nostre sobre inversió en televisió 
analizamoslas xifres de Infoadex i Kantar sobre inversió publici-
tària en el primer quadrimestre de l’any, observant un increment 
interanual del 6% (532 milions d’euros). La recuperació serà 
asimètrica dins l’ecosistema de mitjans. La inversió en cinema 
i exterior ha caigut a mínims, per raons òbvies, i la seva re-
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cuperació sembla més dependent de l’evolució de la situació 
sanitària. En ràdio i televisió es comencen a observar xifres po-
sitives, sense recuperar encara les dades d’inversió de 2019, 
unes xifres que potser mai es recuperin, a favor de la inversió 
en digital. Aquest últim mitjà serà el primer en assolir els nivells 
d’inversió de 2019, xifres que en 2022 hauria de superar àm-
pliament”. (Font i il·lustració: Control Publicidad)

Nou president i nova junta directiva a 
l’Associació Empresarial de Publicitat

El passat dijous es va celebrar l’Assemblea Extraordinària de 
l’Associació Empresarial de Publicitat on es va escollir nou pre-
sident i nova junta directiva. Álvaro Montoliu, d’AMT Comunica-
ció és el nou president de l’Associació. 

La nova junta treballarà en una triple via en favor de tots els 
associats: la formació, que ajudi a millorar a les agències i als 
professionals; l’emprenedoria, per acompanyar a aquells que 
generen llocs de treball; i en la promoció del sector de la publi-
citat, amb esdeveniments de referència. 
 

La junta directiva està formada per agències independents i 
multinacionals, amb seu a Barcelona i a la resta del nostre te-
rritori, fet que aporta un equilibri i és una mostra real del sector. 
(Font: MAE)
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Nou estudi EFJ: periodisme innovador 
sostenible i eines per a nous models 
de negoci
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i EFJ

 
L’European Federation of Journalists (EFJ) ha publicat un  in-
forme que examina les iniciatives que tenen com a objectiu pro-
moure un periodisme innovador i sostenible, incloses les que 
exploren nous models de negoci. Aquest informe, escrit per 
l’expert en mitjans internacionals Marc Gruber, segueix i actua-
litza un informe anterior  sobre periodisme digital i nous models 
de negoci  i un  taller  realitzat el 2018, que en el seu moment 
també va ser recollit per El Butlletí de l’AMIC.

En el context d’un model de negoci tradicional que s’enfonsa 
per als mitjans de comunicació, el periodisme s’ha de reinven-
tar constantment i ser viable i financerament sostenible. Estruc-
turat en sis seccions, aquest informe proporciona nombrosos 
exemples i enfocaments que mostren tendències i idees comu-
nes per assolir aquesta tan necessària sostenibilitat i innova-
ció. L’enquesta va demostrar que els mitjans d’èxit són aquells 
que ofereixen un fort compromís amb el seu públic divers (des 
de l’hiperlocal fins al paneuropeu) i creen aliances. Les bones 
pràctiques de finançament inclouen la creació de fundacions 
sense ànim de lucre i no dependre en gran mesura d’una única 
font de finançament.

“El fracàs del mercat en el periodisme empeny els periodistes 
cap a nous límits. D’una banda, és l’oportunitat de llançar noves 
empreses digitals innovadores independents amb el periodis-
me com a focus principal i els periodistes sent els seus propis 
editors. D’altra banda, és un enorme repte no només crear un 
nínxol de periodisme per a una elit alfabetitzada, sinó també 
nous models que sustentin el periodisme d’interès públic en 
general “, va dir Renate Schroeder, directora de l’EFJ, que va 
editar l’enquesta. “Esperem que aquesta enquesta doni nous 
incentius als professionals dels mitjans; ja sigui en fundacions 
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públiques o privades sense ànim de lucre que sostenen perio-
disme, periodisme lent, hiperlocal, transfronterer o multilingüe, 
blockchain, basat en aplicacions, podcast o qualsevol altre mo-
del de finançament relacionat o nova eina.”

L’informe també posa l’accent en el paper dels sindicats i asso-
ciacions de periodistes en el procés d’innovació, mitjançant la 
promoció i el foment d’iniciatives. “Les organitzacions de perio-
distes tenen la responsabilitat de promoure un ecosistema me-
diàtic plural i divers i de col·laborar amb les autoritats públiques 
dels seus països per fer-ho”. L’informe inclou una àmplia llista 
de control per a mitjans de comunicació, periodistes i organit-
zacions de periodistes sobre tendències i recomanacions. Les 
recomanacions per a les organitzacions de periodistes inclouen 
la defensa del finançament públic en condicions independents, 
en particular per als mitjans locals i per proporcionar formació 
als seus membres per tal de desenvolupar noves habilitats. (In-
fografia: EFJ)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe Periodisme 
Innovador, sostenible i noves oportunitats de negoci. CLICAR 
AQUÍ  

La televisió pública gallega, primera a 
emetre en directe mitjançant el 5G de 
Telefónica

La ràdio televisió pública gallega s’ha convertit en el primer ca-
nal públic a l’estat a dur a terme una retransmissió en directe 
mitjançant 5G. Ho ha fet gràcies a la connectivitat proporcio-
nada per Telefónica, mitjançant el programa Telexornal migdia, 
des del Monte do Gozo, entrevistant a diversos pelegrins que 
arribaven a Santiago de Compostel·la. Per a això, Telefónica ha 
connectat amb tecnologia 5G una càmera de TVG aconseguint 
retransmetre en directe amb alta qualitat i baix retard.

Per a aquesta retransmissió, la Corporació pública i Telefónica 
han treballat durant un any fent proves en les que s’han dut a 
el límit dels dispositius amb les noves capacitats 5G. Mercedes 
Fernández, gerent d’Innovació de Telefónica Espanya ha des-
tacat la importància de l’avanç: “Els mitjans de comunicació són 
un dels sectors que més beneficis obtindrà amb l’arribada del 
5G juntament amb la indústria i el cotxe connectat”.
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Amb aquest cas d’ús es mostra el potencial del 5G per als mi-
tjans de comunicació. Així, el gran ample de banda, la baixa 
latència i l’estabilitat que proporciona el 5G permet millorar la 
naturalitat de les entrevistes en directe amb una resposta de 
la persona entrevistada immediata i emissions de vídeo amb 
qualitat HD a la màxima velocitat permesa per la motxilla. (Font: 
PrNoticias)

Ull amb els riscos per a la privacitat 
dels codis QR

El New York Times informa que els codis QR estan facilitant a 
les empreses poder rastrejar i analitzar el comportament dels 
clients, podent amb algunes aplicacions recopilar dades per-
sonals com l’historial de comandes, el número de telèfon i els 

correus electrònics. Tot un conjunt de dades molt sucoses per a 
les empreses de publicitat i que els obtenen, en alguns casos, 
en el moment que fem una cosa aparentment tan innocent com 
obrir un codi QR per llegir el menú del dia.

Un estudi realitzat per la companyia de programari Mobileiron 
explica que el 34% dels usuaris no es preocupa per la privacitat 
o seguretat a l’utilitzar els codis QR. Contrasta aquest percen-
tatge amb riscos com els que ja advertia l’Oficina de Seguretat 
de l’Internauta, on diu que a l’escanejar un d’aquests codis QR 
podem ser derivats fàcilment a URL malicioses.

La informació que es pot obtenir a través d’aquests codis QR 
no sembla molt rellevant, com ara l’historial de comandes o la 
informació de contacte. Però la manca de concreció en la po-
lítica de privacitat facilita que els restaurants puguin compartir 
aquestes dades. (Font: Enrique Pérez/Xataca – infografia: 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi QR Code Senti-
ment: punts clau de dades, de Mobileiron. CLICAR AQUÍ  
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La Seguretat Social ja permet la 
identificació mitjançant ‘selfie’

Segons explica Toni Castillo a Genbeta, l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social està renovant-se i ha llançat una nova pla-
taforma per a la sol·licitud de prestacions i altres tràmits per 
internet. Un nou portal que incorpora, com una de les novetats 
més destacades, la possibilitat de realitzar aquestes gestions 
de forma telemàtica sense certificat digital ni Cl @ veu. Com? 
A través de ‘selfies’.

Si no disposem dels habituals mitjans d’identificació requerits per a 
aquest tipus de tràmits amb l’administració, com el certificat digital  
o el sistema  sistema Cl@ve, cal saber que la Seguretat Social ha 
habilitat la identificació mitjançant ‘selfie2. Un mètode ràpid i senzill 
que fan servir des de fa any, per exemple, entitats bancàries a l’hora 
d’identificar els clients en el moment d’obrir un compte.

Si l’ordinador des del qual es realitza un tràmit no disposa de 
càmera, el sistema de la Seguretat Social permet realitzar la 
identificació mitjançant un telèfon mòbil o una tauleta amb cà-
mera. (Font: Genbeta)

Twitter llança els subtítols per als tuits 
d’àudio

Des d’ara, quan un usuari creï un tuit de veu, els subtítols apa-
reixeran de forma automàtica en els idiomes que de moment 
suporta l’eina, que són anglès, japonès, espanyol, portuguès, 
turc, àrab, hindi, francès, indonesi, coreà i italià. Això és així per 
als usuaris de l’app d’iOS, que són els únics que de moment po-
den enviar tuits d’àudio. Els usuaris d’Android hauran d’esperar 
a que s’habiliti la funcionalitat per a ells, cosa a la cual Twitter 
no ha aportat data.

Per veure els subtítols en un tuit d’àudio, l’únic que cal fer és 
prémer sobre el botó «CC» que es troba a la part superior dreta 
del tuit, tant en l’app com a la web de Twitter. Això si, cal tenir en 
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compte que els subtítols només apareixeran en els nous tuits 
d’àudio que s’enviïn a partir d’ara, de manera que aquells que 
haguessin estat publicats des de juny del 2020 no mostraran 
els subtítols. (Font i infografia: Trecebits).
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Es prepara una nova televisió 
per convertir-la en La Sexta del 
centredreta
Per Carlos R. Cózar i Ana Belén Ramos / El Independiente

 
La propera temporada televisiva tindrà un nou actor. A l’onada 
de nous mitjans de comunicació de premsa escrita, amb 
l’arribada del mitjà de Fernando Garea a Prensa Ibèrica, la in-
tenció de Álvaro Nieto de crear una altra web de notícies i el 

nou projecte de Bieito Rubido, s’unirà un nou canal de televisió.

Segons ha pogut confirmar El Independiente, un dels principals 
inversors espanyols que finançarà el nou projecte serà Marcos 
de Quinto, el guru econòmic de Ciudadanos en l’etapa més ll-
orejada de la formació, quan Albert Rivera era el president del 
partit. Segons relaten les mateixes veus, el nou canal televisiu 
s’estrenarà el pròxim octubre, amb “l’estrena de la nova tempo-
rada de les diferents cadenes del panorama espanyol”. Així, la 
propera tardor tindrà un nou agent a la graella a nivell espanyol.

La nova televisió, que fins i tot ja té el nom pensat, emetrà el 
seu senyal en la televisió digital terrestre (TDT) i en algunes 
de les plataformes de les empreses de telecomunicacions, així 
com també a través de la seva pròpia pàgina web.  Pel que fa 
al  contingut, la intenció de Marcos de Quinto i els diferents 
inversors, és que sigui “molt dinàmic” amb multitud de directes 
en diferents parts del territori espanyol per cobrir “al detall” tot el 
que passi a nivell polític, econòmic, social i esportiu. 

Tal com narren les fonts consultades, els editors de la nova ca-
dena aspiren a que gran part de la programació estigui dedica-
da “a la informació d’última hora”. El projecte està tan avançat 
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que les cares més reconegudes dels seus programes ja estan 
en plantilla mentre que el departament de recursos humans ja 
ha començat a temptejar diversos periodistes per escometre els 
primers fitxatges.

Les veus consultades recalquen que es pretén replicar un mo-
del informatiu com el de La Sexta encara que amb “tints polítics 
moderats i liberals”, molt en línia del discurs polític de Ciuda-
danos. 

Inversors estrangers.- A més de Marcos de Quinto, diferents 
empresaris murcians han mostrat el seu interès per llançar el 
nou mitjà de comunicació. No obstant això, la nova televisió 
tindrà capital estranger de països d’Amèrica Llatina com Mèxic, 
Veneçuela i Cuba. De fet, la idea en què treballen els amos del 
nou projecte que és a prop de sortir a la llum és la de traspas-
sar fronteres i replicar el model als països anteriorment citats 
si bé encara no es té clar si s’emetrà el contingut d’Espanya o 
se’n crearà un d’específic per a cada país. (Fotografia: Alicante 
Electricidad)

Una tesi doctoral del GICOV analitza 
la qualitat i eficàcia informativa dels 
newsgame

La investigadora Alba García-Ortega ha presentat la seva tesi 
doctoral “newsgame: entre la jugabilitat i la informació. Anàlisi 
de la qualitat i eficàcia d’un gènere innovador”,  dirigida pel pro-
fessor José Alberto García Avilés. Els newsgame (o jocs de la 
informació) són un gènere de videojocs que intenten d’aplicar 
els principis periodístics a la creació d’un joc.

La investigació, publicada sota la modalitat de tesi per com-
pendi de publicacions, analitza els newsgame des de dues 
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perspectives: la qualitat del disseny i la seva eficàcia informa-
tiva. D’aquesta manera, pretén donar resposta a dos grans in-
terrogants que existeixen al voltant del format: Els newsgame 
són capaços de transmetre la informació d’actualitat de forma 
consistent amb els estàndards periodístics? I si és així, el com-
pliment d’aquests estàndards garanteix que la informació es 
transmeti de forma eficaç? 

Els resultats de la investigació revelen com, encara que la ma-
joria dels newsgame són capaços de complir els estàndards 
de qualitat periodística, el seu compliment no garanteix que la 
informació s’entengui de forma autònoma. Pel que fa a l’eficàcia 
informativa, la majoria dels participants de l’estudi són capaços 
de comprendre i recordar la informació una vegada que ha aca-
bat l’experiència lúdica. No obstant això, hi ha diferències sig-
nificatives en els patrons de comportament: mentre que els ho-
mes se centren en la jugabilitat del contingut, les dones ho fan 
en el component informatiu. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i 
GICOV – infografia: Nieman Lab)

NOTA: La tesi doctoral d’Alba García-Ortega, professora de 
la Universitat Miguel Hernández, d’Elx i membre de l’equip 
d’investigació GICOV, ha estat publicada a la revista Mediterrà-

nia, de la Universitat d’Alacant. El Butlletí de l’AMIC s’honora en 
oferir-la als seus lectors. CLICAR AQUÍ  

CNN anuncia notícies per streaming 
en el nou canal CNN+

CNN està contractant a centenars de persones i desenvolupant 
dotzenes de programes per a un servei de transmissió per subs-
cripció que es llançarà a principis de l’any vinent. La nova em-
presa, anomenada CNN+, es va anunciar formalment el dilluns 
al matí, i se suma a les cadenes de televisió existents de CNN i 
comptarà entre vuit a dotze hores de programació en viu al dia.

Jeff Zucker, president de WarnerMedia News and Sports i pre-
sident de CNN Worldwide, va descriure a CNN+ com l’evolució 
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de les notícies en vídeo i el començament d’una nova era per a 
la companyia. “CNN va inventar les notícies per cable el 1980, 
va definir les notícies en línia el 1995 i ara està fent un pas im-
portant en l’expansió del que poden ser les notícies al llançar un 
servei de subscripció de transmissió directa a consumidor per a 
l’any vinent”, va dir Zucker en un comunicat.

L’executiu a càrrec de CNN+, el director digital Andrew Morse, 
va dir que “aquest és el llançament més important per a la CNN 
des que Ted Turner va llançar la xarxa al juny de 1980”. Es trac-
ta d’una aposta urgent per mantenir-se al dia amb les canviants 
demandes dels consumidors.

El nou servei de transmissió es llançarà en el primer trimestre 
del 2022, i tindrà tres components: de vuit a dotze hores de 
programació en viu al dia; sèries originals, algunes noves per 
CNN+ i arxius de la cadena. A més, es construirà amb força 
una “comunitat interactiva”. Això últim donarà als subscriptors 
la possibilitat de “interactuar directament amb el nostre talent i 
experts sobre els temes que més els importen”. (Font: CdPerio-
dismo – infografia: CNN)

Segre, mitjà amb bones pràctiques 
segons l’Observatori de la Islamofòbia 
als Mitjans

L’Observatori de la Islamofòbia als Mitjans reconeix Diari Segre 
com un dels mitjans local, juntament amb El Faro de Ceuta, que 
realitza un periodisme de qualitat i inclusiu, sobretot per la co-
bertura de qüestions trascendents per la comunitat musulmana 
en la regió de Ponent i del Pirineu occidental català. Exemples 
serien la cobertura del tema de la gestió de l’oració dels diven-
dres en espais públics i en època de pandèmia, enterraments, 
ensenyança de l’assignatura de religió en les escoles, etc.

Tot i que degut a les característiques pròpies d’aquests dos mi-
tjans locals el corpus total de notícies filtrades en ambdós mi-
tjans està per sota del número d’articles que publiquen els diaris 
nacionals, els anàlisis quantitatius realitzats per l’observatori en 
els quatre trimestres de l’any passat posen de manifest una 
“molt bona actuació”. (Font: Diari Segre)
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La Marató de TV3 bat rècords de 
recaptació per a la Covid-19

Els 13.864.073 euros obtinguts en donacions amb una cam-
panya conformen una de les tres sumes més elevades de les 
29 edicions del popular telemarató. Els diners es destinaran a 
finançar 36 projectes de recerca i 98 equips de professionals 
especialitzats en medicina i biotecnologia per avançar de ma-
nera decisiva en el coneixement, la prevenció, el diagnòstic i el 
tractament de la malaltia que ha causat una pandèmia mundial 
en la qual encara estem immersos.

La xifra assolida és la tercera suma més elevada de la història 
de la telemarató solidari, per darrere dels 15 i 14 milions d’euros 
que van aconseguir les edicions dedicades a recaptar fons per 
a la investigació del càncer i les malalties minoritàries, respec-
tivament.
Ogilvy Barcelona porta més de 25 anys encarregant-se, de ma-
nera altruista, de la campanya publicitària de La Marató, que 
el 2020 va ser fruit de la feina de l’equip creatiu de l’agència i 
l’àrea de Promoció i Estratègia de Marca de TV3, que van tre-
ballar juntament amb la productora Oxigen.

“Projectes com la Marató donen sentit a la nostra feina i ens 
omplen d’orgull, ja que podem contribuir, a través de la comuni-
cació, a despertar la consciència col·lectiva perquè es recaptin 
fons destinats a la investigació mèdica que repercuteix en la 
millora de la salut dels ciutadans”, assegura Jordi Urbea, sènior 
vicepresident d’Ogilvy Spain i CEO d’Ogilvy Barcelona. (Font: 
El Publicista)

Formació al Col·legi de Periodistes

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessions en di-
recte. Dijous 2 i dimarts 7 de setembre (De 10.00h a 13.00h) - La 
comunicació escrita està present en la majoria de sectors pro-
fessionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de 
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures 
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta 
formació, dirigida per Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada 
als diversos documents corporatius.

Periodisme esportiu. Calma en temps de pressa.- On line. 
Sessió en directe. Dimecres 8 de setembre (De 10.00h a 13.00h) 
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- En aquest taller, presentat per Marcos López, es busca donar 
una visió pràctica de la situació actual del periodisme esportiu, 
dividit en dues grans vies: la informació i l’entreteniment, oferint 
un retrat del panorama i explicant com cal analitzar la informa-
ció i redactar en aquest àmbit.

Eines per relacionar-se amb els mitjans de comunicació.- 
Barcelona. Curs Presencial. Dijous 9 de setembre (De 10.00h a 
13.00h) - Aquest curs, a càrrec d’Alberto Gómez, ensenya com 
funcionen els mitjans de comunicació i les rutines diàries dels 
periodistes, proporciona les eines per elaborar una estratègia 
efectiva perquè el nostre missatge arribi als mitjans i analitza 
els canvis de les noves audiències.

Storytelling: el nou gènere de la comunicació persuasi-
va.- On line. Curs sense restricció horària. Del dilluns 13 de 
setembre al divendres 15 d’octubre (12 hores) - Aquesta for-
mació, impartida per Mario Sorribas i Francesc Ponsa, mostra 
com s’aplica el storytelling en tres àmbits de la comunicació: 
periodístic, polític i empresarial, ensenya a identificar els com-
ponents d’un relat memorable que funciona i a com adaptar-lo 
als diferents canals i suports.

Com fer avui periodisme cultural.- Curs Presencial. Dimarts 
14 de setembre (De 10.00h a 14.00h) - L’objectiu d’aquest semi-
nari, conduït per Eva Muñoz,  és donar a conèixer l’especificitat 
del periodisme cultural. Descobrirem les claus narratives d’un 
gènere que està en plena efervescència i transformació fruit de 
les noves tendències, llenguatges i canals.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs sense restricció horària. Del divendres 17 de setembre al 
divendres 15 d’octubre (12 hores) - El curs, dissenyat per Nerei-
da Carrillo, ensenya de manera molt pràctica com comunicar de 
forma innovadora i amb llenguatges multimèdia. Reflexionarem 
sobre què són les narratives multimèdia, n’analitzarem alguns 
exemples tant de reportatges multimèdia com de comunica-
cions multimèdia per al món corporatiu i veurem com introduir 
aquests continguts innovadors tant als gabinets de comunicació 
com a les redaccions periodístiques. 

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- Curs sense restricció horària. Del dilluns 20 de setem-
bre al divendres 22 d’octubre (10 hores) - L’objectiu d’aquest 
curs, creat per Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors foto-
grafies amb el nostre telèfon, descobrir què volen dir i per a què 
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serveixen les seves opcions de configuració, gestionar millor 
l’espai disponible i aprendre a fer servir algunes de les millors 
aplicacions de retoc fotogràfic per anar un pas més enllà amb 
les nostres creacions.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Espai.Mèdia
Per David Centol, editor del Grup Comunicació 21

 
Sota el concepte d’economia de l’espai hi ha una aposta es-
tratègica del Govern de Catalunya per impulsar un nou sec-
tor d’activitat econòmica i empresarial d’alt valor afegit social i 
científic. Totes les nacions desenvolupades del món, en major o 
menor mesura, comparteixen aquest objectiu. Però s’adverteix 
una gran diferència respecte dels decennis anteriors. Si fins ara 
la participació en aquest sector d’activitat estava reservada a 
les grans potències, la tecnologia i la democratització de l’accés 
a la mateixa han fet possible que ara siguin gairebé tots els te-
rritoris que decideixin prioritzar les inversions en aquest sector 

els que, d’una manera o d’altra, hi puguin participar activament. 
L’exemple dels petits satèl·lits que orbiten a baixa altura permet 
exemplificar aquest canvi radical en les possibilitats de tenir 
una participació activa en aquesta indústria de l’espai per part 
de territoris que fins ara en quedaven inexorablement al marge, 
com és el cas de Catalunya.

L’estratègia New Space, impulsada pel vicepresident Puigneró, 
pretén impulsar una indústria d’alt valor afegit que senti les ba-
ses del futur del país i que permeti consolidar-lo com un indret 
de referència també en l’àmbit de l’economia de l’espai. Fins al 
2025 es pretén que, gràcies a l’impuls de les polítiques públi-
ques i la col·laboració amb el sector privat, s’impulsi una nova 
indústria que generi 280 milions de facturació i creï 1.200 llocs 
de treball. El pinyol d’aquesta estratègia és l’Agència Espacial 
de Catalunya.

New Space, en quan estratègia, pretén consolidar i maximit-
zar el lideratge de Catalunya en el camp dels nanosatèl·lits, 
multiplicar per 2,5 el teixit empresarial català vinculat al sector 
espacial i per 6 la seva facturació, disposar de noves dades que 
millorin la gestió de les necessitats d’altres sectors productius 
gràcies a l’observació espacial i afermar Catalunya com un te-

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

rritori que optimitzi les possibilitats i aplicacions de la internet 
de les coses.

Sempre en col·laboració amb el sector privat per multiplicar 
també les possibilitats de consolidar empreses d’aquest sec-
tor que ja són referents mundials com Open Cosmos, Sateliot, 
Pangea i Zero2Infinity, o l’aparició de noves, així com també 
treure el màxim rendiment als centres de recerca i innovació 
existents i que també puntuen alt en el terreny de l’excel·lència: 
el NanoSat Lab – UPC i l’IEEC.

Dificultats
Però aquest projecte, ambiciós i necessari, presenta dificultats 
directament relacionades amb el desconeixement per part de 
la majoria de la població, fins i tot entre els sectors més for-
mats. La presentació del projecte general, i més particularment 
el llançament del primer nanosatèl·lit català, va provocar reac-
cions d’escepticisme (més enllà de les provocades per la lògica 
de confrontació política) que només s’expliquen per la desin-
formació.

Així mateix, la consolidació de qualsevol estratègia, tant gover-
namental com privada, passa inexorablement per disposar de 

canals i eines de comunicació que facin possible avançar en 
el coneixement de la indústria espacial, així com multiplicar-ne 
l’interès i les expectatives, i fer visible tots els passos que es 
van produint a través d’una informació seriosa i responsable.

Malauradament, els mitjans de comunicació no tenen com a 
prioritat dedicar-hi recursos que facin possible l’existència d’un 
flux de comunicació permanent entre el propi sector espacial, 
els actors que en formen part i també la ciutadania. La pròpia 
dificultat tècnica de la matèria, i en conseqüència la necessitat 
d’invertir-hi recursos continuats per part dels mitjans de comuni-
cació per poder entomar amb èxit el repte d’informar de manera 
continuada, són elements que expliquen aquest desert informa-
tiu al voltant de la indústria de l’espai i les seves potencialitats.

És en aquest context que el proper 13 de setembre neix Es-
pai.Mèdia, el nou mitjà periodístic que el Grup Comunicació 21 
incorpora al seu conjunt de capçaleres per tal d’omplir aquest 
buit informatiu que va en detriment de la plena consolidació de 
l’economia de l’espai a Catalunya. El grup ja ha demostrat amb 
Exterior.cat i Comunicació21.cat el que és capaç de fer, i ara 
afrontarem el nou repte amb més experiència. El responsa-
ble d’Espai.Mèdia serà el periodista Quim Miró amb l’ambició 
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d’informar cada dia amb rigor i de manera planera sobre totes 
les novetats que vagin produint-se al voltant del sector espacial 
català.

Espai.Mèdia és el primer mitjà de comunicació europeu de caire 
generalista i amb voluntat pedagògica centrat en exclusiva en 
l’economia i la indústria de l’espai. Serem un punt de trobada 
de tots els actors institucionals públics, centres d’investigació, 
empreses privades, investigadors i teòrics per construir el lloc 
de referència des del punt de vista de gestió de la informació i 
el coneixement vinculada a l’estratègia New Space i el sector 
espacial.

Farem que l’espai de comunicació català disposi d’un mitjà en 
llengua pròpia que sigui referent en l’àmbit del sector espacial 
lligat a una activitat de futur que generarà a llarg termini canvis 
sistèmics en els models d’organització social i la vida de les 
persones. En definitiva, Espai.Mèdia pretén facilitar la gestió 
del coneixement i sumar esforços als del propi Govern, als de 
les empreses privades que participen de l’estratègia New Spa-
ce i als dels centres d’investigació, per convertir Catalunya en 
un referent de la cultura i el sector espacial. (Infografia: Gencat)
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Sense els nadius ni mètode provat: 
els dubtes que suscita el nou 
mesurador d’audiències de GfK
Per Invertia-Medios / El Español

Espanya tindrà un sistema de mesurament únic, no provat an-
teriorment en cap mercat. L’empresa d’investigació de mercat 
GfK, que mesurarà les audiències a internet a partir de gener 
de 2022, desembarca al nostre país amb una proposta que des-
perta dubtes a molts editors per la seva metodologia. No apli-
carà mecanismes censals de la mateixa manera que altres me-
suradors. No adoptarà el mètode híbrid, que és el més habitual 
a Europa i amb el qual seguirà treballant Comscore a Espanya. 
Tampoc recull les sensibilitats dels diaris nadius digitals, al no 

estar representats per les associacions que atorguen a GfK el 
caràcter de mesurador recomanat: IAB Spain, EAE i AIMC.

Serà un mesurament “dissenyat ad hoc per al mercat espan-
yol”. Així ho defensen des de la pròpia companyia. Descarten 
utilitzar el mesurament híbrid, considerat per molts experts el 
més fiable a dia d’avui. La combinació entre la informació cen-
sal (la recollida amb píxels de seguiment en webs i aplicacions) 
i els panells d’usuaris permet fer la radiografia més precisa de 
l’audiència que la indústria havia tingut fins al moment. Però 
GfK, per la seva banda, apostarà pels seus algoritmes.

Tot i comptar amb tecnologia que els permet fer un mesurament 
censal (GfK sensic), no l’aplicaran al nostre país de la mateixa 
manera que es fa en altres mercats. En lloc de combinar la in-
formació recollida a través del taggeat amb el panell i després 
de duplicar-lo, alimentarà un panell de 15.000 persones per 
crear usuaris virtuals. És a dir, intentarà expandir aquesta re-
duïda mostra mitjançant intel·ligència artificial per a representar 
la navegació de més de 35 milions d’internautes (EGM, 2021).

No obstant això, és molt probable que aquesta solució expandi-
da ni tan sols s’apliqui des l’1 de gener de 2022. D’una banda, 
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perquè requereix diversos mesos de proves amb els editors. 
Per una altra, perquè hauran de desenvolupar integracions tec-
nològiques amb les diferents plataformes (Google, Facebook, 
etc.) que encara no estan llestes. I, finalment, perquè necessita 
l’aprovació final de la Comissió de Seguiment. Tot apunta que 
el nou mesurador recomanat oferirà al mercat espanyol una so-
lució basada únicament en 15.000 panelistes.

Tot i que serà un problema temporal, sorgeixen dos dubtes re-
llevants. La primera, si mesuraran correctament les pàgines 
AMP -una tecnologia de Google que aporta una part molt sig-
nificativa de trànsit dels mitjans-, al no tenir els editors imple-
mentat el tag de seguiment i estar servides a través d’un domini 
del cercador. I la segona, com afectarà a la representació de la 
navegació dels llocs web més petits.

Sense els nadius digitals.- IAB Spain, AEA i AIMC són les tres 
associacions que componen la Comissió de Seguiment, òrgan 
que va designar a GfK com mesurador recomanat a casa nostra 
a través de concurs. El problema és que aquestes tres organit-
zacions no representen la totalitat del sector, perquè cap dels 
mitjans nadius digitals -els nascuts a internet, que des de fa 
anys són actors imprescindibles en el sector- no en formen part. 

No obstant això, sí que representen els interessos dels mitjans 
de comunicació tradicionals.

Els nascuts a internet no tenen, per tant, ni veu ni vot en una 
sèrie de decisions que condicionaran directament els ingressos 
de tots els editors. Tot això mentre els models de negoci de les 
redaccions digitals es consoliden i el paper perd força any rere 
any. (Infografia: IJnet)
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Periodistes: com saber si us vigilen i 
què fer si és així
Per Rowan Philp, periodista / Global Investigative Journalism 
Network

De vegades es controla un periodista que fa una investigació 
sensible. El detectiu privat Igor Ostrovskiy va supervisar el pe-
riodista Ronan Farrow mentre investigava Harvey Weinstein, 
abans de convertir-se en un denunciant. Aquí ofereix els seus 
consells i tècniques per detectar la vigilància i frustrar-la.

El 2017, mentre investigava els càrrecs d’agressions sexuals 
contra el magnat de Hollywood Harvey Weinstein, el reporter 

investigador neoiorquí Ronan Farrow va notar coses estranyes. 
En el seu podcast “Atrapa i mata”, diu que veia passar cotxes 
per casa seva regularment i que va notar notificacions tan sos-
pitoses al telèfon que va acabar posant els resultats de les se-
ves investigacions en una caixa forta.

Setmanes després, un ucraïnès anomenat Igor Ostrovskiy es 
va posar en contacte amb Ronan Farrow per confessar que era 
un dels diversos agents que l’havien espiat i que també su-
pervisava Jodi Kantor, un periodista del New York Times que 
també investigava les accions de Harvey Weinstein. Explica 
a Ronan Farrow que va ser reclutat per una agència privada 
d’intel·ligència israeliana. Igor Ostrovskiy li explica que la seva 
decisió d’esdevenir denunciant està relacionada amb la cons-
tatació que la vigilància dels periodistes d’investigació és una 
amenaça per a la societat, amb una premsa gratuïta, en la qual 
vol viure.

Des de llavors, Harvey Weinstein ha estat condemnat a presó 
per una sèrie d’agressions sexuals. Les investigacions perio-
dístiques que van conduir a aquestes demandes van ajudar a 
provocar #MeToo, un moviment mundial d’assetjament sexual.
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Les revelacions d’Igor Ostrovskiy també han posat de mani-
fest la creixent amenaça de la vigilància física sobre periodistes 
d’investigació i les seves fonts, descrita amb més detall per Ro-
nan Farrow al seu llibre Silencing Them.

El periodista explica que “la caça dels periodistes” adopta ara la 
forma de vigilància física i digital, que “té enormes conseqüèn-
cies a escala mundial”.

Amb motiu de la seva conferència sobre periodisme de dades 
NICAR21, celebrada abans de l’estiu, l’associació nord-ame-
ricana de periodistes d’investigació Investigative Reporters & 
Editors va oferir a Igor Ostrovskiy informar als periodistes sobre 
com detectar i gestionar la vigilància física.

L’investigador privat, que encara treballa en aquest sector, va 
explicar als presents que aquest tipus de vigilància té com a ob-
jectiu general identificar les fonts del periodista d’investigació, 
mitigar l’impacte d’un proper article, desacreditar el periodista, 
“matar” l’article o recopilar “material per al seu processament”... 
o tot això al mateix temps. Igor Ostrovskiy afirma que les ame-
naces i els casos de violència física són rars i que ell mateix 
rebutja qualsevol pràctica il·legal en el seu treball. Però afegeix 

que altres agents van emprar certs mètodes d’intimidació con-
tra periodistes en el cas de l’assumpte Weinstein.

“Tingueu en compte que els investigadors privats han de com-
plir la llei si volen recopilar proves admissibles als tribunals”, 
diu Igor Ostrovskiy. “En alguns casos, l’objectiu pot ser doble: 
d’una banda recopilar proves, de l’altra intentar evitar que el 
periodista continuï amb la seva investigació. Els periodistes han 
d’identificar els seus adversaris, els seus recursos financers i 
les seves accions passades”.

A partir de la seva presentació, destaquem en particular el fet 
que fins i tot els investigadors privats estan limitats per la pape-
rassa i els límits pressupostaris i que els periodistes interessats 
poden dificultar aquesta vigilància augmentant-los. Així doncs, 
detalla Igor Ostrovskiy, un periodista que pernocta a casa d’un 
amic i obliga l’equip de vigilància a romandre despert tota la nit 
en un carrer desconegut i a cobrar taxes elevades al seu client.

“Rebem una bonificació per l’èxit”, diu Igor Ostrovskiy sobre 
situacions en què els investigadors van poder finalitzar una in-
vestigació. “No obstant això, els meus caps eren molt avars, 
tant que em van preguntar sobre cada factura quan em van 
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enviar a un restaurant. Aquest imperatiu per mantenir els nos-
tres costos el més baixos possibles significava que érem els 
mateixos dos agents asseguts al mateix cotxe, a prop de l’única 
boca d’incendis que donava a la porta principal de l’apartament 
de Ronan Farrow. Hi hem estat tantes vegades que el guàrdia 
del seu edifici sabia quines cigarretes fumàvem”.

Els supervisors també poden cometre errors bàsics
“Mentre buscàvem Ronan, seguíem breument el seu veí pel ca-
rrer perquè s’assemblava a ell”, recorda rient Igor Ostrovskiy. 
“Sabia el número de mòbil de Ronan, així que [el vaig trucar per 
assegurar-nos que estàvem darrere seu]. En no agafar-lo, em 
vaig adonar que no estàvem darrera de la persona adequada”.

Segons Sean Sposito, moderador del taller de NICAR21, ana-
lista de la divisió de seguretat cibernètica de l’empresa de tele-
comunicacions Verizon Media, els periodistes ja tenen les habi-
litats necessàries per contrarestar la vigilància física.

“Sigues tan curiós en la teva vida personal com en la teva vida 
professional”, aconsella Sean Sposito. “Seguiu sent un bon pe-
riodista fora de l’horari laboral, vigileu”.

Igor Ostrovskiy ha suggerit diversos mètodes pels quals els 
periodistes poden frustrar els esforços d’investigadors privats 
com ell.

Com fer-ho difícil a un espia:
Enfortiu la vostra seguretat cibernètica. Per assegurar-
vos que aquells que us persegueixen no puguin predir cap a 
on aneu, mantingueu el vostre calendari en secret mitjançant 
plataformes de comunicació xifrades com Signal i ProtonMail 
i utilitzeu l’autenticació de dos factors per a les vostres contra-
senyes digitals. “En reforçar la seguretat digital, els elimineu 
de les vostres comunicacions i del vostre horari, obligant-los 
a reaccionar als vostres moviments al moment”, explica Igor 
Ostrovskiy. 
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Utilitzeu diferents mitjans de transport i córrer contra co-
txes per carrers de sentit únic. “Hem de forçar-nos a alternar 
modes de transport: desplaçar-nos amb bicicleta, autobús, tren, 
fer un canvi addicional”, recomana. “Si Ronan caminava contra 
la marea d’un camí d’anada i cridava un taxi, havíem planejat 
que l’oficial que el seguís a peu provoqués un accident. Estava 
literalment a punt per saltar al capó d’un cotxe”.

Esgotar el seu pressupost. “No passar la nit a casa obliga els 
guàrdies de seguretat a romandre al cotxe tota la nit”, diu. “Heu 
de fer que la vostra caça sigui el més costosa possible”.

Agafeu una sortida diferent, sobretot als centres comercials. 
“Quan hagueu d’anar a una reunió, prepareu-vos per sobrepassar 
els que us persegueixen... evitant que s’adonin que els heu perdut 
deliberadament”, aconsella Igor Ostrovskiy. “Els grans edificis amb 
diverses sortides són excel·lents per a això. Als centres comer-
cials, sortiu per una porta diferent de la que heu entrat. També 
recomano compartir cotxe. Sens dubte, us trobaran a casa al final 
del dia, però haureu obtingut algunes hores de respir”.

Esborreu la vostra informació personal de les llistes de 
consumidors i dels llocs d’intermediació de dades. “Si fos 

un periodista d’investigació, investigaria les meves pròpies 
empremtes digitals en línia”, diu Igor Ostrovskiy. “Per a això, 
aneu a Google i Yandex i cerqueu-hi tota la informació sobre 
vosaltres i desfeu-vos de qualsevol cosa que en faciliti la cerca 
i demaneu que us eliminin de tots els llocs que mostren les 
vostres dades. FamilyTreeNow és un bon lloc per a això: obtinc 
resultats gairebé idèntics a un altre servei de pagament que 
faig servir. Aquest lloc és gratuït i us ajuda a eliminar les vostres 
dades personals d’aquestes llistes”.

Sigues impredictible. “Sigues espontani, no per derrotar-me, 
sinó simplement per fer que la teva caça sigui més costosa”.

No parleu dels vostres plans a les xarxes socials. “Ronan 
era un objectiu difícil”, recorda Igor Ostrovskiy. “A les xarxes so-
cials, a Instagram, només esmentava esdeveniments passats. 
Res dels seus plans, on era”. 

Si la vigilància dura, enganyeu aquells que us perseguei-
xen amb la vostra presència a les xarxes socials i les vos-
tres aplicacions de targeta de crèdit. “Compileu les vostres 
fotos de vacances durant setmanes i després publiqueu-les en 
línia molt després d’arribar a casa, de manera que sembla que 
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encara esteu de vacances”, suggereix Igor Ostrovskiy. “Creeu 
contactes falsos. Registre per a comptes amb una adreça dife-
rent. Afegiu una empresa a Yelp que afirmi que vius en un altre 
lloc. Utilitzeu una bústia postal com a adreça després del vostre 
proper moviment”.

Com saber si se us observa:
Vegeu qui fa els mateixos viatges que vosaltres amb trans-
port públic . “Sigues casual en fer-ho, no destaquis”, diu Igor 
Ostrovskiy.

Vigileu qui deixa les cues a les que us uniu, sobretot davant 
de detectors de metalls o punts de control als jutjats i als ae-
roports.

Feu veure que llegiu els menús dels aparadors dels restau-
rants... mentre busqueu persones que destaquen o que també 
llegeixin els menús. “Quan camineu, no camineu en línia recta; 
no doneu la volta al bloc, més aviat fent ziga-zaga, prestant 
atenció a les persones que teniu al darrere”, diu. 

Presteu atenció a les sabates de la gent. “Les sabates són 
difícils de canviar durant una operació de camp; són un bon 

indicador del que la persona té previst fer aquell dia; busqueu 
[sabates inadequades]”, diu. “Mirant, m’agrada portar sabatilles 
esportives negres a l’estiu per comoditat i botes de muntanya 
negres a l’hivern”.

Feu que un amic vigili al cotxe darrere vostre, sobretot a les 
cruïlles. “De vegades, per motius pressupostaris, només fem 
servir un cotxe quan en necessitem diversos, cosa que us dóna 
l’oportunitat de trobar el nostre camí”, explica. “Tant vosaltres 
com un amic podeu estar pendents de senyals pertorbadors, 
com ara un cotxe al darrere que continua recte quan gireu i 
que reapareix al darrere moments després. Si això passa dues 
vegades, se us segueix”.

Premeu l’equip de vigilància per apropar-vos a les hores 
punta. “Si esteu en un tren de metro ple de gent, haurem 
d’estar molt a prop vostre per poder comunicar la resta del vos-
tre viatge a la resta de l’equip”, diu. “No podem veure a la gent, 
així que això us dóna l’oportunitat de notar-nos”.

Llegiu llibres sobre com supervisar i esborrar les pistes 
digitals. Igor Ostrovskiy recomana notablement “Tècniques 
d’intel·ligència de codi obert”, de Michael Bazzell, o “Privacitat 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

extrema: el que es necessita per desaparèixer a Amèrica” , del 
mateix autor. “Hi ha alguns bons consells”, diu.           

Què fer després d’assabentar-vos que us vigilen
Truqueu a la policia si creieu que esteu en perill. “Si creieu 
que esteu en perill, feu-ho saber a les vostres fonts i als vos-
tres editors”, diu. “Si creieu que es esteu en perill immediat, 
poseu-vos en contacte amb la policia. En aquest cas, se us 
faran determinades preguntes sobre el color, la marca, el model 
i la matrícula del cotxe que us segueixi, sobre qualsevol altra 
característica de les persones que us persegueixen, on i quan 
les vau obtenir.”

Mantingueu-vos allunyats de la gent que us segueix i no re-
veleu que els heu vist . “No ens molesteu!” defensa Igor Ostro-
vskiy. “És important no fer saber a l’equip de vigilància que sou 

conscients de la seva presència, ja que això podria convertir-se 
en amenaces o actes violents”, va dir. “Podeu mantenir-vos en 
moviment tot el temps, per cansar l’equip evitant que vagin al 
bany o es relaxin”.

Per a les vostres reunions importants, trieu edificis judi-
cials o aeroports, més enllà dels controls de seguretat. “Re-
uniu-vos a un jutjat, on l’equip no podrà incorporar dispositius 
electrònics i es veurà obligat a passar per seguretat”, diu.

Si esteu sota la vigilància de funcionaris governamentals, 
demaneu consell a advocats i organitzacions de drets hu-
mans. “Recomano  CitizenLab i Electronic Frontier Founda-
tion si creieu que sou objectiu d’un estat”, diu. “Si la policia us 
segueix a l’estranger, realment hauríeu d’abandonar el país o 
anar a l’ambaixada perquè podríeu estar en perill”.

Utilitzeu mitjans de comunicació xifrats amb les vostres 
fonts. Si us heu de reunir, feu-ho només una vegada. “Si 
necessiteu conèixer personalment la vostra font, organitzeu 
una reunió aviat per esbossar el vostre pla de vigilància”, diu. 
“Haureu d’evitar espantar la font. Us podeu veure en un lloc de 
difícil accés”.
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Utilitzeu codis senzills per alertar les fonts d’amenaces 
d’espionatge. “Per exemple, podeu trucar a la vostra font pel 
vostre cognom en lloc de pel vostre nom per indicar que alguna 
cosa no va bé”, diu Igor Ostrovskiy. “Aleshores sabrà que no 
hauria de plantejar el tema del qual anàveu a parlar”. La pri-
mera vegada que Igor Ostrovskiy es va posar en contacte amb 
Ronan Farrow, va enviar un text críptic i sense signar sobre una 
“paella resistent a les ratllades”, una frase que Ronan Farrow 
havia utilitzat recentment a les xarxes socials. Al seu podcast, 
Ronan diu que aquest llenguatge codificat el va convèncer que 
el missatge era d’algú que el seguia.

Tingueu en compte que els agents poden fer-se passar 
per periodistes per qüestionar les vostres fonts. “Algunes 
agències han contractat antics periodistes: es fan passar per 
periodistes per entrevistar les vostres fonts i intentar recollir el 
que us poden haver dit, o fins i tot per entrevistar-vos directa-
ment durant una falsa entrevista de treball”, explica. “Se m’ha 
demanat contractar un reclutador per establir una entrevista 
falsa [per a un periodista]”. (Fotografies de “El Silencio de los 
espies”, Screen Media Films)
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Cada vegada hi ha més empreses que 
patrocinen podcasts
Per La Publicidad

 

Són moltes les veus que defineixen els podcasts com la ràdio 
del futur. Tal com ha passat amb els continguts audiovisuals, el 
públic ha abandonat el model de consum clàssic en favor de les 
plataformes de streaming. Allà poden triar què veure i què fer-, 
el lloc d’empassar-se el que els facin fora per la tele. Els pod-
casts són el mateix, però amb contingut en àudio. Principalment 
a manera de tertúlies o entrevistes.

De manera informal es considera que els podcasts van aparèi-
xer l’any 2004. I entre 2006 i 2008 es van fer tremendament 
populars. Algunes persones diuen que el seu moment ja va 
passar, però els experts en màrqueting indiquen tot el contrari.

Segons Google Trends, la seva popularitat s’ha mantingut més 
o menys estable des de 2008 a 2018. I durant els últims tres 
anys ha experimentat un lleuger augment. El cercador de Goo-
gle registra més de 300.000 consultes al mes amb el terme “po-
dcast”. I això només en anglès, la qual cosa posa de manifest 
que la gent segueix interessada en ells.

És rendible per a una empresa patrocinar un podcast?
Tanta demanda origina que hi hagi una gran oferta de podcasts 
a la xarxa. Qualsevol empresa que pensi en patrocinar-ne un, 
no tindrà gaires problemes per trobar candidats. Alguns d’ells, 
amb centenars de milers d’oients.

Així, a priori, pot semblar una bona idea. L’empresa patrocina-
dora guanyaria una gran exposició a l’aparèixer davant audièn-
cies d’aquest calibre. Tot i que el gran avantatge d’anunciar en 
un podcast no és només el nombre de persones que l’escolten.
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El públic sol pertànyer a un nínxol molt definit. Si el patrocina-
dor ven un bé o servei relacionat, qualsevol oient podria ser un 
client potencial. Això no passa amb la ràdio generalista.

Llavors, a l’hora d’estudiar si val la pena o no patrocinar un 
d’aquests programes cal analitzar si la seva audiència i el client 
potencial de l’empresa són similars.

Un bon exemple d’això és el podcast espanyol Monkey Island, 
que parla de poker en línia. En els seus programes entrevisten 
jugadors d’èxit, anuncien tornejos, parlen d’estratègia i donen 
consells perquè els oients obtinguin millors resultats a les tau-
les.

En algun episodi reben suport de sales de joc en línia. És una 
col·laboració que encaixa a la perfecció. D’una banda, no des-
entona amb la temàtica del programa. I, de l’altra, qualsevol 
oient podria estar interessat en jugar en aquestes sales de pò-
quer.

Altres detalls a tenir en compte
Un altre punt interessant dels podcasts és que la gent sol escol-
tar-los mentre fan una altra cosa: treballar, conduir, ocupar-se 

de les tasques de la casa... Això es tradueix en què estan ocu-
pats i hi ha menys probabilitats que deixin el que estan fent per 
saltar-se qualsevol anunci que aparegui.

Això no és així en els articles ni a la publicitat inclosa enmig d’un 
vídeo. En aquests formats és molt més fàcil que l’espectador o 
lector avanci una mica el vídeo o se salti un parell de paràgrafs 
per esquivar els anuncis. (Infografia: digital-editorial)
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Perquè la informació mai no serà del 
tot objectiva
Per Arnaud Mercier, professor a l’Institut de Premsa Francès 
(IFP) / INA, la revue des Media

 
En el discurs ordinari de denúncia dels mitjans de comunica-
ció, és habitual (i de moda) clamar per la traïció d’un principi 
de neutralitat que serien reivindicats pels periodistes, mostrant, 
amb exemples de suport, que sovint els autors dels informes 
s’alliberen d’aquesta neutralitat a favor de la defensa implícita o 
explícita de les opinions. Per tant, seria benvinguda una postu-
ra de desconfiança a priori per no deixar-se enganyar per una 
“pseudo-neutralitat”.

Aquesta acusació es basa en una base determinada? Tenim 
raó en pensar a minar la professió de periodista acusant-la de 
no ser neutral? I, en general, podem ser neutrals quan sentim 
parlar de la realitat, quan sentim fets descrits en una història?

Una oposició de dues premses: una compromesa, l’altra 
neutral
En primer lloc, cal recordar que la premsa té almenys dues 
històries paral·leles. Es fa dels mitjans informatius els conti-
nuadors naturals del treball persuasiu de convicció política. La 
premsa, en el format específic de la seva pròpia història, seria 
l’ala armada de partidaris de totes les franges per guanyar la 
convicció dels ciutadans que pretenem transformar en activis-
tes, simpatitzants o votants. La història d’informació, basada 
en l’enquesta de camp i la transcripció de veritats fàctiques, 
s’acompanya d’una posició interpretativa sobre els fets. I la mi-
rada, l’elecció mateixa dels temes, són pistes d’aquesta mirada 
que fa del periodista un espectador compromès. Això és el que 
han afirmat explícitament molts reporters fotogràfics, que afir-
men triar els seus camps d’investigació, la seva distància focal, 
segons la mirada al món que els porta, la flama interior que els 
empeny a actuar. 
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La passió, el desig, la vocació, el desig de comprometre’s són 
idealitzacions de la professió plantejades encaminades a oferir 
una premsa d’opinió que faci reflexionar al públic sobre les ba-
ses ideològiques i filosòfiques (defensa d’una causa, compro-
mís partidista, valors democràtics universalistes...). En aquest 
context, és inútil clamar per la traïció del periodisme rebutjant la 
neutralitat, tot i que el periodisme i el compromís es considerin 
consubstancials. Els mitjans de comunicació que obren les se-
ves columnes a aquesta concepció de la professió no amaguen 
la seva línia editorial compromesa, la seva vocació d’interferir 
en el debat públic. La porositat entre informació i política és 
total i la qüestió de la neutralitat esdevé llavors un disbarat.

Com a reacció a aquesta concepció del periodisme com-
promès, es va desplegar una altra concepció de la professió, 
particularment al món anglosaxó, afirmant ser capaç, en totes 
les circumstàncies, de distingir entre fets i comentaris. Tant si 
es tracta d’un títol sencer de premsa, com si es tracta d’un es-
pai editorial d’un diari, els periodistes haurien de ser capaços 
de separar el blat de la palla, el fet (base mínima de coneixe-
ment de lectors i oients) del comentari (mireu els fets que por-
ten un judici de valor assumit). L’espai atorgat a aquests últims 
ha de ser aleshores vorejat, delimitat i identificable immediata-

ment. La majoria de les vegades portarà el nom d ‘”editorial” i 
es materialitzarà amb una caixa i un lloc separat, cosa que el 
fa visible i diferent de la resta. El to i l’elecció de les paraules 
es diferencien d’altres continguts. Els índexs de subjectivitat 
són omnipresents, els judicis de valor esperats, la distribució de 
punts bons i dolents permanents.

Per tant, seria possible fer coexistir el periodisme neutral amb 
el periodisme compromès, l’estil esdevenint el garant d’aquesta 
defensa d’una professió que només té la vocació de restaurar 
els fets en la seva cruesa senzillesa, en la fredor d’una narració. 
Purament descriptiu, sense floritures . En aquestes circumstàn-
cies, es permet al públic plorar traïció contra qualsevol cosa 
que s’assembli a una ruptura de l’horitzó d’expectativa pel pas 
d’una narració neutral a una mirada compromesa, fins i tot su-
breptíciament.

Però el públic també pot sentir-se incòmode quan la dimensió 
editorial no està prou separada de la resta de fets tractats. 

Neutralitat, objectivitat, paraules clau de l’ètica periodística
La idea d’una mirada neutral sobre el món per tal de restaurar la 
seva veritat factual s’uneix a la noció d’objectivitat. El concepte 
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està definit, segons Le Trésor de la langue française, com ara 
“la qualitat del que dóna una representació fidel de l’objecte ob-
servat” o fins i tot com “el fet d’estar desproveït de parcialitat”, 
és a dir, de mostrar només una part de la realitat, la que fixa la 
causa a la qual hom serveix o que serveix als interessos dels que 
hom veu com a partit contrari. Es considera llavors la neutralitat 
i l’objectivitat com a dues cares de la mateixa medalla atorgada 
a periodistes professionals que aconsegueixen prescindir de la 
seva sensibilitat, les seves emocions, les seves conviccions ínti-
mes, per fer un relat neutral dels fets. Repte que es planteja com 
a possible, versemblant. És fàcil entendre perquè es presenta 
aquesta postura ètica com a protecció professional. Es tracta de 
negar que tot el periodisme sigui necessàriament compromès, 
partidista i, al contrari, per afirmar que l’ideal de satisfer i reunir el 
públic en general és accessible i que, per tant, es pot establir un 
vincle de confiança entre els periodistes i el seu públic.

Hi ha, però, situacions en què es permet la desviació d’aquest 
estàndard. Davant de certs temes, es considera difícil no sentir 
emocions, no compartir indignació amb la població (massacre 
de nadons de foques o dofins; actes terroristes que assassinen 
persones innocents per dotzenes; desastres naturals que dei-
xen la desolació, els ferits i els morts al seu pas...). Els perio-
distes poden ser absolts de la seva “falta de neutralitat” perquè 
la seva bretxa és objecte d’un ampli consens social. No divisió, 
prendre una posició des de la mirada periodística és tolerat en 
aquest cas perquè està lligat a la part de la humanitat que té 
cura de cada periodista a la part inferior i de la qual no pot 
evitar-ho completament.

En un registre completament diferent, les passions polítiques 
(des de l’àmbit local fins a l’internacional) han trobat la manera 
d’expressar-se lliurement i de ser tolerades en el periodisme 
esportiu, sovint masclista, rosat, orgullós de defensar els colors 
d’una ciutat, país... Així va aconseguir allunyar-se del respec-
te pel principi de neutralitat i objectivitat, per tant, comentaris 
orientats, celebracions sorolloses per a la victòria de l’equip es-
timat pel seu cor i pel públic. Reflex que dóna lloc regularment 
a alguns excessos on la mala fe ho contrasta amb opcions de 
cobertura dels fets directament indexats sobre les possibilitats 
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reals d’èxit de l’equip o del jugador de la nacionalitat amb què 
s’identifiquen el periodista i el seu públic.

Amb la força d’aquestes excepcions, però també d’una anàlisi 
autoreflexiva dels periodistes sobre les seves pràctiques, molts 
han deixat de reivindicar els termes de neutralitat o objectivitat, 
sabent que no són fàcilment accessibles.

 
Neutralitat impossible
Si abordem la qüestió de la neutralitat a un nivell més metafísic, 
ens trobem molt ràpidament amb un repte sobrehumà: podem 
deixar de banda totes les nostres determinacions per aconse-
guir un relat neutral del que se’ns ha donat veure o saber? La 
resposta és, òbviament, no. Tota mirada és subjectiva, en el 
sentit que una part de nosaltres ens deixa portar a l’hora de 

mirar-la. El nostre ull només pot veure allò que ja pot veure. El 
nostre cervell només pot desxifrar allò que ha estat preparat 
per poder desxifrar. La nostra història conté les paraules que 
el nostre cervell, però també la nostra sensibilitat, han ajudat a 
formular. L’elecció de les paraules mai és neutral. Parlar sobre 
el tema altament inflamable del conflicte israelià-palestí és un 
exercici formidable en el qual qualsevol tria de vocabulari és 
percebuda immediatament per certs actors com una opció par-
tidista. Parleu de la “Judea Samaria” bíblica i se us criticarà per 
defensar la visió israeliana. Parleu de “territoris ocupats” i se us 
criticarà per ser pro-palestí. Utilitzeu un terme menys connotat 
(“Cisjordània”) i se us pot criticar per reclamar una postura de 
neutralitat en un context en què aquesta última és impossible i 
cadascun és convocat per triar el seu campament.

En un registre més normal, l’estil també se centra en les co-
ses. L’elecció d’un adjectiu qualificatiu, com el seu nom indica, 
qualifica i connota. I, per descomptat, la forma mateixa del relat 
implica una cadena causal. La forma periodística implica una 
narració, amb un embolic organitzat de fets i actors posats en 
coherència. Aquesta organització no és neutral, explica al ma-
teix temps que la descriu.
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A més, la mirada comporta necessàriament una part de la sub-
jectivitat, no sempre conscient i controlada, ja que la nostra mi-
rada es veu aguditzada per la nostra cultura, la nostra experièn-
cia adquirida i simplement depèn de la ubicació on ens trobem, 
des d’on es va portar el periodista a veure coses. Estar immers 
en una multitud compacta en un petit espai urbà us pot fer sentir 
la densitat humana que no sigui al terrat d’un edifici, observant 
des de dalt una multitud de colors però no tan compacta com 
aquesta. Fins i tot l’objectivitat de la càmera és qüestionable, 
perquè un angle, una distància focal, posa al centre de les co-
ses que es poden veure, tot emmascarant amb el mateix movi-
ment allò que el marc no atrapa.

Aquí trobem els termes d’un vell debat del segle XIX portat per 
novel·listes com Émile Zola (periodista en el seu temps lliure), 
que afirmaven que la novel·la era “una mena de pantalla trans-
parent a través de la qual podem veure objectes més o menys. 
Menys distorsionat”. I fins i tot “la pantalla realista” feta d’un 
“vidre senzill, molt prim, molt clar” i que nega “la seva pròpia 
existència”, “no obstant això, té el seu propi color, un gruix, ma-
tisa objectes”, va escriure el 1864.

Lúcida honestedat
Per això, podem dir que la qüestió de la neutralitat periodística es 
planteja malament si pretén incloure el debat en una visió binària 
entre aquells que serien neutrals i els altres. La neutralitat estric-
ta és inaccessible per als humans (l’autor d’aquestes línies no hi 
pot reclamar més que el lector que ens farà l’honor de llegir-nos).

D’altra banda, el que es pot preveure és la promulgació de 
normes de procediment que garanteixin una lúcida honestedat 
intel·lectual per a tothom, periodistes i públic. S’espera que els 
periodistes respectin les normes professionals fundacionals 
que evitin manipulacions o temptacions de complaure les se-
ves inclinacions personals: trobeu diverses fonts; citeu-les (per 
tant, impliqueu-los en la història), entre cometes (per afirmar 
que les seves paraules no s’interpreten, sinó que només es 
transmeten); comprovar la seva visió dels fets per identificar el 
que és consens i el que queda subjecte a controvèrsia, inter-
pretació; centrar-se en la materialitat de fets i gestos i minimit-
zar les protuberàncies interpretatives tant com sigui possible; 
proporcionar un control col·lectiu i jeràrquic durant el procés 
d’escriptura que obligui el periodista, a cada relectura, per sortir 
de si mateix, per prendre consciència de les seves determina-
cions socials i culturals; mostreu un pacte de lectura o, fins i 
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tot, signeu un pacte editorial amb el vostre públic que creï un 
horitzó d’expectació, un univers de previsibilitat sobre allò que 
tenim dret a esperar d’històries futures; finalment, proporcionar 
una possibilitat d’expressió contradictòria del públic convertint 
el periodista en un ésser travessat per la possibilitat de crítica.

Aquest pacte informatiu, que vincula els ciutadans cada dia amb 
els periodistes a qui els agrada llegir, veure i escoltar les notí-
cies, constitueix una relació amb l’actualitat que no és neutral, 
sinó “justa”, lúcidament honesta: mostrar principis i expectati-
ves, assegurar-se que siguin respectant cada vegada i establint 
les condicions per a una crida a l’ordre en cas d’incompliment, 
com és el cas de les funcions de mediador, per exemple. És 
en la renovació diària d’aquesta promesa que es teixeix, pas a 
pas, aquest tènue vincle que anomenem confiança. I això vol 
dir que permetem que les persones anomenades periodistes 
diàriament decideixin per nosaltres el que és més important sa-
ber, prioritzar entre tota la informació possible, demanant-los 
que ens classifiquin, que ens classifiquin!. (Infografies: Eskar-
ton, Medium i Plataforma de Periodista Lara)
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El virus de la desinformació
Per Irene Sánchez Carron / Diario Hoy

 
L’any 2017 el diccionari Collins va triar “mentida news” com la 
seva Paraula de l’Any, el que va fer que el món sencer va encun-
yar un terme que havia estat molt present en la dura campanya 
electoral entre Hillary Clinton i Donald Trump. Molt en síntesi, les 
“fake news” són notícies falses divulgades a través de mitjans de 
comunicació pseudo-periodístics o a través de xarxes socials, 
gairebé sempre de forma interessada, que acaben generant alar-

ma a la societat. N’hi ha que veuen les “mentida news” com un 
fenomen nou, lligat a internet. No obstant això, es tracta d’un 
mecanisme de desinformació àmpliament documentat al llarg de 
la història. De fet, se sap que alguns estats s’han servit dels ru-
mors per desestabilitzar altres governs, canviar el sentit del vot 
en l’electorat, furgar en el fosc passat de candidats rivals...

Que no és un fenomen nou es demostra si recordem els miracles 
bíblics, aparicions de sants o visites d’ovnis. Si ens cenyim al 
terreny polític, les notícies falses interessades han circulat sem-
pre, difoses especialment des dels òrgans que han controlat la 
informació i el poder, unes vegades generant des del no res, al-
tres exagerant els èxits, a la manera del NODO, i altres tractant 
d’ocultar els desastres de la gestió pròpia. En aquest sentit, con-
vé esmentar l’excel·lent pel·lícula nord-americana ‘La cortina de 
fum’ (Barry Levinson, 1997), una de les meves cintes preferides 
de tall polític, on el president dels Estats Units, enxampat en un 
escàndol de grans dimensions, decideix contractar a un produc-
tor de cinema de Hollywood perquè desviï l’atenció de la premsa.

En l’actualitat les “fake news” han pres tal carta de naturalesa 
que fins i tot hi ha empreses especialitzades en dissenyar-les 
i divulgar-les, utilitzant estratègies semblants a les usades per 
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algunes companyies informàtiques per posicionar marques o 
millorar la imatge de certs productes en les recerques d’internet. 
Un exemple d’això és la insòlita notícia que el FC Barcelona, a 
través del seu expresident Bartomeu, havia contractat a una 
d’aquestes empreses, concretament a I3 Ventures, per erosio-
nar la reputació de certs jugadors i d’opositors a la seva junta 
directiva, a alhora que treballava en millorar la imatge del ma-
teix Bartomeu. El cas està encara en els jutjats.

Sigui perquè hi ha empreses informàtiques que es dediquen 
professionalment a això o sigui per altres causes, la influència 
que exerceixen les “fake new” en la societat ha arribat a tal 
punt que diversos mitjans de comunicació han reservat breus 
espais de la seva programació a intentar desmuntar els rumors. 
De vegades l’origen de la mentida resulta difícil de rastrejar, 
però altres vegades, i això és el més preocupant, procedeix 
dels discursos que els nostres polítics pronuncien en seu parla-
mentària o en campanya electoral. Ja a gairebé ningú sorprèn 
que, després que un representant pronunciï un discurs ple de 
dades concretes, un equip de periodistes investigui aquestes 
dades i mostri les incorreccions, exageracions o distorsions de 
les xifres. Fins i tot s’ha creat un diari digital amb l’objectiu de 
desemmascarar les notícies falses. 

El més preocupant de les “fake news” en el nostre temps és la 
seva fàcil difusió a través de les xarxes socials, on la desinfor-
mació corre com la pólvora, sobretot si la notícia falsa incorpora 
el morbo o la bastida d’una conspiració. Sorprèn que cada ve-
gada hi hagi més persones aparentment raonables disposades 
a donar crèdit a enrevessades teories conspiranoiques difoses 
per fonts d’informació poc contrastades. Aquests mateixos ciu-
tadans desconfien sistemàticament dels mitjans tradicionals 
que mostren una realitat més simple o compatible amb el sentit 
comú. Es tracta de gent que desconfia dels mitjans considerats 
oficials i, en canvi, es deixa abduir per qualsevol profeta elec-
trònic, contertulià, meme o canal de televisió del quart mil·lenni. 
Encara que a tots ens desperti sospites el biaix ideològic dels 
governs i dels seus mitjans de comunicació afins o contraris, 
personalment sempre he confiat més en ells, aplicant els filtres 
necessaris, que en les notícies que apareixen a pseudonoti-
ciaris digitals o en xarxes socials. Però sembla clar que la con-
fiança i la desconfiança són sentiments personals, de manera 
que cada un tria com i on s’informa.

Ningú està fora de perill, és clar, de les “fake news”, i ningú 
està segur, quan sorgeixen, de la seva procedència i les seves 
intencions. Però entre mantenir el sentit crític i lliurar-se a la 
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construcció d’una realitat paral·lela hi ha un llarg camí. La solu-
ció per a nedar al mar d’informació i desinformació en què ens 
trobem passa per desenvolupar l’escepticisme i deixar reposar 
certes notícies fins a poder contrastar-les degudament. Per 
això res millor que llegir, llegir molt, i buscar la informació en 
diverses fonts. Mai tindrem la veritat segura i absoluta, perquè 
aquesta potser no existeixi, però com més fonts utilitzem, més 
a prop estarem de la veritat relativa, de la mateixa manera que 
un pal o un pont se sostenen millor si els subjectem amb més 
vents o els sustentem en més punts. (Infografia: hoy.es)
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