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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El periodisme de dades, cada vegada 
més barat i accessible, fins i tot per a 
mitjans locals
Per World Association of News Publishers

 
El periodisme de dades i la narració de dades estan d’actualitat. 
Des del The New York Times i FiveThirtyEight fins Sky News, 
ProPublica i The Guardian, cada vegada produeixen més bo-
nes històries, informatives i convincents, basades en l’anàlisi 
i la visualització de dades. Les empreses i les organitzacions 

sense ànim de lucre també estan integrant dades en els seus 
esforços de màrqueting i comunicacions.

Tot i que no sempre ha estat el cas. Fa uns anys, el periodisme 
de dades requeria eines empresarials cares i complicades, el 
que limitava el seu abast. Ara, s’ha tornat molt més fàcil generar 
històries amb dades multimèdia a escala, gràcies a millors na-
vegadors i ample de banda, nou programari i plataformes sen-
se codi, i la creixent accessibilitat de dades autoritzats i d’alta 
qualitat.

Un periodisme per ajudar a comprendre i a treure conclu-
sions.
El periodisme de dades és un periodisme basat en l’anàlisi, 
l’explicació i la visualització de dades. Un bon periodisme de 
dades ajuda als lectors a comprendre i treure conclusions so-
bre el seu món. I, gràcies a això, s’ha obert camí en totes les 
seccions de la sala de redacció, des dels esports, la cultura, la 
política, l’economia i fins a les relacions internacionals.

En general, és recognoscible per l’ús de visualitzacions de da-
des intuïtius i digeribles, incloent quadres, gràfics, mapes, info-
grafies i altres elements visuals interactius.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El periodisme de dades no és nou; de fet, els periodistes i els 
equips de contingut sempre han utilitzat dades i estadístiques 
per reforçar les seves històries. Abans de l’onada actual de pe-
riodisme de dades, hi havia la tendència dels anomenats “in-
formes assistits per ordinador” de la dècada de 1990, que es 
basaven en l’anàlisi computacional per donar sentit a conjunts 
de dades complexes amb el propòsit d’informar.

El periodisme de dades i la narració de dades tampoc es limi-
ten a les redaccions. Fora del periodisme, hi ha una varietat 
d’editors, des de blocs de dades i acadèmics fins a organitza-
cions sense ànim de lucre i empreses, que produeixen històries 
empíriques basades en dades.

Per què el periodisme de dades està guanyant popularitat?
Històricament, el periodisme de dades ha estat fora de l’abast 
de tots, excepte dels equips més tècnics o millor finançats, 
principalment a causa del cost de les eines empresarials, ma-
quinari, desenvolupadors, així com per la manca d’opcions per 
presentar dades al web.

Però això està canviant a causa d’una confluència de diversos fac-
tors. Per descomptat, més dades. Gràcies als activistes del movi-

ment de dades obertes, tenim un accés molt millor a dades públi-
ques d’alta qualitat, especialment d’agències governamentals. No 
obstant, això encara no és perfecte i hi ha molt marge de millora. 
No hi ha dubte que la publicació proactiva de dades de fonts auto-
ritzades ha estat una benedicció per al periodisme basat en dades.

També tenim una millor especialització de professionals de 
dades a les redaccions. L’auge del periodisme de dades com 
a àrea d’especialitat en el periodisme ha portat a un nombre 
creixent de redaccions a contractar un periodista de dades (o 
dos) per produir històries i donar suport. Alguns fins i tot han 
creat equips de dades completes i tenen un editor de dades 
especialitzat, encara que això és relativament rar. Aquest fet, al 
seu torn, ha portat a un ús millor i més informat de les dades.

A més, hi ha nous models de negoci de mitjans, i a mesura que 
la impressió disminueix i la publicitat digital s’estanca, la ma-
joria de les empreses de mitjans busquen obtenir pagaments 
directament dels lectors.

I està comprovat que les històries de dades funcionen bé i ob-
tenen altes qualificacions en una varietat de mètriques que són 
importants per als equips de contingut i les publicacions.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Cada vegada més, el periodisme de dades no és només per a 
especialistes en dades. A mesura que el programari es torna 
més poderós, s’ofereix al mercat una gamma d’opcions més 
barates i accessibles, incloses les plataformes sense codi i de 
codi baix per visualitzar i publicar dades. Aquestes eines per-
meten a qualsevol mitjà local crear visualitzacions de dades de 
gran aparença, sense necessitat d’un doctorat en ciències de la 
computació per usar-les o un generós finançament per pagar el 
preu del programari empresarial.

I el més important és que l’audiència ho exigeix. Amb l’augment 
de la desinformació, hi ha hagut una onada de més transparèn-
cia de les fonts autoritzades, incloses marques, periodistes i 
governs. Com a resultat, aquestes fonts, inclosos periodistes, 
estan publicant dades per ensenyar com arriben a les seves 
conclusions. (Infografia: datos.gob.es)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Anàlisi d’eines i oportunitats de 
modernització, en la Jornada de 
Periodisme de Proximitat a València
Per AMIC Valencians

Dimarts passat, dia 5 d’octubre, es va fer a València la III Jor-
nada de Periodisme de Proximitat, organitzada per l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació Valencians (AMIC Valen-
cians). L’esdeveniment, realitzat a l’Hotel NH Valencia Center, 
va ser tot un èxit amb prop de cinquanta assistents. Sota el títol 
“Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves oportunitats 
per a modernitzar els mitjans de proximitat impresos i digitals en 

valencià”, doctors i experts en mitjans d’informació de proximitat, 
van poder intercanviar experiències i presentar casos d’èxit.

L’acte va ser obert per Ramon Grau, president d’AMIC Valen-
cians, entitat organitzadora que està formada per setanta-sis 
mitjans impresos i digitals valencians. “L’AMIC aposta per la for-
mació i la innovació amb l’objectiu de buscar eines que millorin 
la feina dels mitjans en els reptes digitals”, va manifestar Grau.

Marc Jiménez, subdirector general de la Direcció General de 
Política Lingüística i gestió del Multilingüisme de la Generalitat 
Valenciana, també va adreçar unes paraules als assistents de 
l’acte. “Volem ajudar a complir les condicions òptimes de treball 
pels mitjans de comunicació. Millorant les condicions, regular-
les i donar suport amb ajudes, perquè aquests puguin infor-
mar”, ha declarat.

La jornada es va iniciar amb la ponència de Natxo Andreu Pa-
lomares, membre de la directiva de la Unió de Periodistes, que 
va dictar la ponència “Radiografia del sector a la premsa en 
l’actualitat”. “Els nous canals de comunicació com el podcast, 
Twitch o Youtube són oportunitats per estar més a prop de la 
nostra audiència”, va aconsellar Palomares.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A continuació va arribar el torn de Chema Valero, doctor en Cièn-
cies Socials per la Universidad Miguel Hernández d’Elx, que va 
explicar la necessitat d’integrar la cultura innovadora que permeti 
obtenir resultats i garantir la supervivència dels mitjans de comu-
nicació. “Ens trobem en un moment de transformació, més enllà 
del canvi del paper al digital. La redacció ha de saber integrar-se, 
i adaptar-se constantment al canvi”, va declarar.

Seguidament, Pepe Cerezo, consultor expert en estratègia i 
transformació digital d’empreses de comunicació, va parlar 
d’“Els models de filiació: una alternativa per a la premsa local”. 
“Per crear un model de filiació, cal tenir en compte com a mitjà 
si tenim potencial per crear-lo, mesurar la nostra proposta de 
valor i saber quin és el nostre sostre per aconseguir retenir a 
l’audiència”, va assenyalar.

Per últim, Genís Roca, especialista en processos de transfor-
mació empresarial, desenvolupament de negoci i cultura digital, 
i president de la Fundació .CAT, va fer una anàlisi amb visió 
de futur que han de conèixer els mitjans de proximitat. Roca 
considera que “pels mitjans digitals de proximitat és essencial 
treballar en: la mida, l’agilitat, construir la seva marca i crear un 
ecosistema d’aliances necessàries”. (Fotografia: AMIC Media)

Jornada Mundial pel Treball Decent: 
Acomiadar als periodistes mata la notícia

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) va celebrar ahir, 
dijous, dia 7 d’octubre, la Jornada Mundial pel Treball Decent 
(JMTD) fent una crida als governs i als mitjans de comunicació 
perquè protegeixin els llocs de treball dels/de les periodistes i 
garanteixin el dret a rebre informació de qualitat sota el lema 
“Acomiadar als periodistes mata la notícia”.

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un impacte devastador 
en el periodisme. Des del començament de la pandèmia, molts 
mitjans de comunicació de tot el món han hagut de tancar, des-
truint així milers de llocs de treball, mentre que molts profes-
sionals segueixen patint llargs retards en el cobrament de les 
seves nòmines, afirma la Federació. La FIP també alerta de la 
situació de milers de treballadors de premsa que no tenen fonts 
d’ingressos mentre que molts grans propietaris de mitjans de 
comunicació augmenten els seus beneficis.

La Federació recomana Reforçar la protecció dels drets d’autor dels/
de les periodistes per augmentar els seus ingressos. (Font: FIP)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Es reprenen les negociacions per al 
conveni de premsa no diària

El passat dimarts, 5 d’octubre, es van reprendre les negocia-
cions per a la renovació del conveni col·lectiu de premsa no 
diària obertes. Sembla que la negociació s’ha iniciat en un clima 
d’entesa i de recerca d’acords que ajudin a la sostenibilitat dels 
grups editorials i dels llocs de treball d’aquest sector especial-
ment tocat per la pandèmia i la crisi.

En el primer contacte, s’ha posat damunt la taula la denúncia 
de l’anterior conveni per part dels sindicats, la constitució de la 
taula de negociació i la posada en comú de les plataformes de 
negociació proposades per les parts. (Font: MAE)

El nou equip de Comunicació de 
Moncloa deixa a 65 mitjans fora de 
la roda de premsa del Consell de 
Ministres

 
El Confidencial Digital (ECD) dóna compte de la primera gran 
rebel·lió de periodistes contra el nou equip de Comunicació de 
Moncloa. Així titula la notícia, que ja està donant de què parlar 
entre periodistes i associacions de periodistes a tot Espanya.Te-
nint en compte que de Moncloa surt poc, era difícil que deixant 
fora de la roda de premsa de Consell de Ministres a 65 “mitjans 
no habituals”, el fet no saltés pels aires en fraccions de segons.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tal sembla que la pròpia Secretaria d’Estat de Comunicació ha 
estat la que els ha batejat així. Estaríem parlant de mitjans de 
comunicació locals, regionals, especialitzats, petits i grups edi-
torials de diferent grandària.

Segons fonts de ECD, la ‘rebel·lió’ es va formar després que la 
Secretaria d’Estat de Comunicació i la Portavocía de Govern 
prenguessin la decisió d’impedir que els periodistes d’aquests 
65 “mitjans no habituals” intervinguessin per ‘streaming-online’ 
a les rodes de premsa dels Consells de Ministres.

La decisió del nou equip de Comunicació de Moncloa és una 
garrotada per als mitjans locals i regionals, que arriben fins on 
les cadenes nacionals no aconsegueixen penetrar. Assenya-
la ECD que han enviat un document de protesta i alhora han 
sol·licitat una reunió amb el nou secretari d’Estat de Comunica-
ció, Francesc Vallès , i amb la ministra portaveu, Isabel Rodrí-
guez. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Amenaça de presó per fotografiar una 
acció policial

El Col·legi de Periodistes de Catalunya signa un manifest amb 
altres associacions periodístiques per donar suport al fotope-
riodista Albert Garcia. Les entitats convoquen dues concentra-
cions els dies 7 i 14 d’octubre per reclamar la seva absolució.

Segons recull el Col·legi: “El judici a l’Albert Garcia és un #judi-
cialapremsa, a tota la professió, i un atac a la llibertat de prem-
sa. Aquest no és el primer cas en què els cossos de seguretat 
agredeixen professionals de la informació. Tal com hem denun-
ciat en diverses ocasions, cada vegada són més les traves per 
garantir el dret a la informació de la ciutadania”. (Font: CPC)

Més! Osona celebra el seu 20è 
aniversari

La revista gratuïta Més Osona ha arribat als 20 anys de trajec-
tòria i ho ha celebrat amb una estètica renovada i una amplia-
ció geogràfica tant de cobertura informativa com de distribució. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Coincidint amb l’efemèride, la capçalera  ha recuperat l’antiga 
marca “Més!” amb el signe d’exclamació. El canvi respon una 
clara voluntat de reforçar la presència a les comarques veïnes: 
el Ripollès, la Garrotxa i el Moianès; tot i que el territori on es 
distribueixen més exemplars segueix sent Osona. Aquesta és 
una línia d’expansió que ja havia posat en marxa els darrers 
anys i que ara pretén consolidar.

Pel que fa al disseny, la publicació adopta un caràcter més 
minimalista i modernitzat. Les fotografies adquireixen un ma-
jor protagonisme i el cos de text és més esponjat, tot amb la 
voluntat de fer més agradable la lectura. D’altra banda també 
augmenten el nombre de pàgines i destinen més espai al con-
tingut redaccional.

Més! Osona referma així la seva presència a la zona i treballa 
per continuar oferint informació gratuïta i de qualitat. Han es-
tat dues dècades d’esforç i constància que l’han convertit en 
l’única revista gratuïta setmanal, la que en conjunt distribueix 
més exemplars a les comarques on arriba, i una de les cap-
davanteres a tot Catalunya. (Font i infografia: Redacció AMIC)

El reportatge de l’Ara sobre els 
abusos als camp de Huelva, premi 
Natali de periodisme

La periodista Maria Altimira ha sigut guardonada amb el premi 
de Periodisme Lorenzo Natali 2021 pel reportatge publicat a 
l’Ara Diumenge “Abusos als camps de maduixes”, el març del 
2020. El text, un treball conjunt amb Quique Badia i David Me-
seguer i amb fotos de Pablo Tosco, posa al descobert els abu-
sos laborals i sexuals que pateixen les jornaleres marroquines 
que treballen als camps de Huelva recollint maduixes. A més de 
denunciar la situació de desprotecció de les dones, la investiga-
ció assenyala com els sistemes de gestió i de control són insu-
ficients per posar fre als abusos. El treball d’Altimira i Badia ha 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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guanyat el premi Europa, que s’atorga a reportatges publicats 
en mitjans amb seu a la Unió Europea. (Font: Diari Ara)

El Espanyol edita la revista Porfolio 
“per a un periodisme de qualitat, 
actualitat i sense presses”
El Español va estrenar el passat diumenge, 3 d’octubre, un nou 
espai informatiu anomenat Pofoli. L’aposta té un únic propòsit 
que és, al seu torn, el seu senyal d’identitat: “oferir als lectors 
un periodisme de qualitat i d’actualitat, però sense presses, per 
així poder aprofundir en els grans temes de present i de pas-
sat”.

El nom d’aquesta nova revista -els temes es publicaran al llarg 
de la setmana- és en si mateix una declaració de principis. Se-
gons la RAE, un porfolio, en els antics suports de paper, “és un 
conjunt de treballs que formen un tom o volum encuadernable”. 
En l’era d’internet, el tom i volum encuadernable estan en el 
núvol i en les URL de cada diari i informació, que són una mena 
de biblioteca infinita de la qual parlava l’escriptor Borges, escriu 
el diari. (Font: MAE)

Caldes FM licita la producció de 
continguts informatius

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha posat en marxa el pro-
cés de licitació per adjudicar el servei per a la producció de 
continguts d’informació municipal i d’interès local i la seva difu-
sió a l’emissora Caldes FM. Més concretament, l’objecte de la 
contractació és la producció d’espais i programes de l’emissora 
municipal i l’administració de les tasques operatives de funcio-
nament.

L’objectiu és contribuir a donar a conèixer tot allò que passa al 
municipi als seus habitants, promoure la participació de la ciu-
tadania i de les entitats, fomentar el teixit associatiu, i que els 
ciutadans s’informin a través de Caldes FM de totes aquelles 
informacions que puguin resultar del seu interès. El pressupost 
base de licitació és de 10.800 euros anuals (sense IVA) per un 
contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini 
per presentar ofertes finalitza el 13 d’octubre. (Font: Comuni-
cació 21)
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Temps d’ús d’Internet de la Generació 
Z i xarxes socials més utilitzades
Per Mediàtic/Àmbit d’Estrategia

 

En els últims 18 mesos, les connexions en línia han augmentat 
enormement, especialment en una generació que gairebé ha 
nascut amb un mòbil a la mà. No obstant això, fins i tot els 
nascuts a la Generació Z, especialment els que es troben entre 
18 i 24 anys, consideren que passen massa temps a Internet. 
Conduirà aquesta creença a un canvi de comportament i una 
major dependència de les reunions en persona una vegada que 
les restriccions ho permetin? Llavors, quines consideracions 

han de fer les marques i els especialistes en màrqueting en les 
seves comunicacions amb aquesta audiència clau?

Segons un treball especial de Wavemaker, a Espanya, el 67% 
dels joves entre 18 i 24 anys creu que passa massa temps a 
Internet; amb el que és conscient de l’excessiu ús que fa de les 
connexions en línia. No obstant això, aquest percentatge baixa 
fins al 50% quan parlem de joves entre 13 i 17 anys. Això és 
perquè passen menys temps a Internet o perquè són menys 
conscients l’ús que fan d’aquest mitjà?

El país en què més d’acord estan amb l’afirmació que passen 
massa temps a Internet és Argentina, on el 75% dels joves en-
tre 13 i 17 anys i el 80% dels que tenen entre 18 i 24 anys 
estan d’acord amb aquesta afirmació. Entre els països més 
conscients trobem també a Filipines, Turquia i el Brasil. A l’altre 
extrem, els països els joves no consideren que passen massa 
temps a Internet són Japó, Estats Units, Regne Unit, Dinamar-
ca, i Itàlia. Són realment conscients els joves del temps que 
passen en el món virtual? Les marques han de modificar la for-
ma en què es comuniquen amb els joves o seran els joves els 
que acabin modificant el seu comportament?
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Gran part del temps de connexió a Internet dels joves és per 
accedir a les seves xarxes socials. Per això, l’estudi Audience 
Origin, de Wavemaker, també ha preguntat als joves quines són 
les xarxes socials que més utilitzen diàriament. Mentre que, a 
nivell global, l’aplicació més utilitzada per la Generació Z és You-
tube (75% dels joves l’utilitza diàriament), seguida d’Instagram 
(64%) i WhatsApp (60%), a Espanya les dades varien una mica.

La xarxa social més utilitzada a Espanya per la Generació Z 
és WhatsApp (el 94% dels joves l’utilitza diàriament), seguida 
d’Instagram (78%) i Youtube (73%). La resta de xarxes socials 
analitzades queda ja molt lluny d’aquests percentatges: TikTok 
(41%), Twitter (34%) i Facebook (32%) són les següents xarxes 
més utilitzades pels joves diàriament.

Evidentment, no totes les xarxes socials tenen la mateix estira-
da en tots els països. Així, per exemple, a Austràlia i Bèlgica la 
quarta xarxa social més utilitzada pels joves és snapchat (44% 
i 52%, respectivament, la fa servir diàriament). A Finlàndia, 
França i els Estats Units és la tercera xarxa social més utilitza-
da (67%, 56% i 47%, respectivament) i a Dinamarca és aquesta 
xarxa social, precisament, la més utilitzada pels joves (69%). 
No obstant això, al Japó, la segona xarxa social més utilitzada 

pels joves després Youtube (71%) és Twitter (48%), mentre que 
l’ús de snapchat al país nipó és molt residual (4%). I a Filipines, 
la xarxa social més utilitzada pels joves és Facebook (90%).

Aquest estudi deixa clar, un cop més, la necessitat de conèixer 
el mercat en que hom té el seu producte i adaptar-lo a la forma 
de comunicar-se que té cada públic objectiu. (Infografia: Actua)

El País llança un nou disseny a la web

El País ha llançat un “ambiciós” disseny a la seva pàgina web, 
una nova imatge amb la qual el diari aposta per “una mirada 
pròpia, més selectiva i ordenada, en la qual la profunditat i el 
exclusiu es conjuguen amb l’última hora”, segons el grup Prisa 
que, a més destaca que aquest pas en el procés de transfor-
mació arriba un any i mig després de la implantació del model 
de subscripció digital, “tenint com a eixos centrals els lectors al 
mateix temps que el rigor i el criteri”. 

En aquests 17 mesos, diu Prisa, 120.000 lectors s’han subscrit 
a la versió digital d’El País, que se sumen als 35.000 de l’edició 
impresa i milions de lectors a tot el món. La companyia també 
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posa de relleu que, des de l’últim redisseny, fa sis anys, s’han 
produït “grans avenços en els cibermitjans amb la consolidació 
del vídeo, la incorporació de l’àudio, la repercussió de la info-
grafia i les dades, la implantació dels butlletins, l’avanç de la 
multimedialitat per mitjà de les xarxes socials, i el periodisme 
de dades i la intel·ligència artificial, que cobren cada vegada 
més protagonisme”.

D’aquesta manera, informen que el redisseny del diari s’adapta 
a aquests canvis i el prepara per seguir avançant, “aprofitant les 
noves eines amb un major coneixement de la seva audiència, 
però mantenint la seva personalitat”. (Font: MAE)

La caiguda de WhatsApp, Instagram i 
Facebook, una broma de 7.000 milions

Segons Downdetector les 
incidències es van dispa-
rar des de les 17:30 hora 
espanyola, del dia 4, de 
manera que la incidència 
es va estendre durant gai-

rebé set hores. La pàgina informava de problemes a Espanya, 
Itàlia, França, part dels Estats Units i Amèrica Llatina. Va arribar 
a tenir un pic d’incidències i queixes de 48.000 informes en poc 
temps. “Tenim constància que hi ha persones que estan tenint 
problemes per accedir a les nostres aplicacions i productes”, 
van indicar des de la companyia.

La caiguda es va deure a un problema en les seves rutes línia 
que va impedir als usuaris accedir als llocs, segons Cloudflare, 
una empresa de seguretat de llocs web. El cas és que, potser 
per la seva durada (més llarga que qualsevol de les anteriors) i 
per no ser ni de bon tros la primera, Facebook va patir una nota-
ble caiguda a Wall Street. Des dels seus màxims de setembre, 
la firma va perdre 15% .

En una sola sessió, per la caiguda de les seves accions, el 
cofundador de l’empresa Mark Zuckerberg va perdre un 7.000 
milions de dòlars en algunes hores, segons Bloomberg. La seva 
fortuna va caure 19.000 milions des de mitjans de setembre, 
segons les mateixes fonts.

Facebook és una de les majors capitalitzacions borsàries de 
Wall Street, darrere d’Apple, Microsoft, Google (filial d’Alphabet) 
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o Amazon. El sector tecnològic ja es va veure afectat des de 
l’obertura per preocupacions sobre la inflació als Estats Units, 
que perjudica la capacitat dels grups tecnològics en particular 
per finançar-se a futur i les seves compres d’accions. (Font: 
MAE – infografia: Terra M.)

La taxa Google recapta el primer 
semestre un 81% menys del que es 
preveia
La polèmica  ‘taxa Google’  a determinats serveis digitals  ha 
aconseguit recaptar només 92 milions d’euros durant la primera 
meitat de l’any,  un 9,5% dels 968 milions previstos  pel Govern 
espanyol per als 12 mesos. Per la seva banda, l’impost a les 
transaccions financeres conegut com la  ‘taxa Tobin’  tampoc 
ha aconseguit el que s’esperava, però ha aconseguit arribar als 
185 milions d’euros fins a l’agost, fet que suposa  el 21,7% del 
que s’havia pronosticat  per 2021.

La primera liquidació del nou  Impost sobre Determinats Ser-
veis Digitals, que té caràcter trimestral,  es va realitzar entre l’1 
de juliol i el 2 d’agost  d’aquest any corresponent als dos pri-

mers trimestres, per donar temps als contribuents a adaptar-se 
a la nova normativa. D’altra banda, la primera autoliquidació de 
l’impost sobre les Transaccions Financeres, en aquest cas de 
caràcter mensual, es va realitzar entre els dies 10 i 20 de juny 
d’aquest any. (Font: RTVE)

València Extra obre una nova etapa
  
El diari digital valencià, www.valenciaextra.com, aposta per un 
canvi de tot el periòdic, fins i tot de la mateixa capçalera. “Man-
tenint l’essència des de l’inici, el digital fa un pas més en el dis-
seny de les seues notícies, reportatges i seccions”, destaquen 
des del mitjà. Un dels canvis més destacats rau en la capçalera. 
En paraules del dissenyador, Eugenio Simó, la capçalera “apor-
ta una millor adaptació a l’entorn digital, fàcil visualització i una 
major llegibilitat en els diferents dispositius”.

També han obert la primera comunitat de subscriptors de Valèn-
cia Extra, amb tres modalitats. La primera és gratuïta, en la qual 
els usuaris rebran el butlletí del diari. La segona, és la modalitat 
de Subscripció Mensual, amb un cost de 4.95€, i l’última moda-
litat es tracta de la subscripció anual amb un preu de 49.50€.
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Primer podcast cultural en valencià.- El mitjà aposta per la 
llengua i ofereix un podcast cultural: Sona Cultural. Tindrà una 
periodicitat setmanal  i comptarà amb la col·laboració d’Amàlia 
Garrigós, que cada setmana explicarà a tots els lectors l’oferta 
cultural de la setmana.

En aquesta nova etapa, València Extra comptarà també amb 
noves firmes convidades. Així, el digital comptarà regularment 
amb opinions, anàlisis i reportatges de signatures convidades 
que ens brindaran la seua particular visió de l’actualitat. (Font: 
Redacció AMIC)

El nou digital El Debate, editat 
per l’ACdP (lligada a la Fundació 
Abad Oliba-CEU), no tindrà mur de 
pagament

L’1 d’octubre es va estrenar El Debate, el nou diari digital de la 
Associació Catòlica de Propagandistes  (ACdP), coincidint amb 
el 111 aniversari de la primera publicació de la històrica capça-
lera.  En una entrevista amb l’APM, el director d’aquest nou mi-

tjà, Bieito Rubido, definia la nova línia editorial del diari: “Anem 
a donar una visió de la societat espanyola des de l’òptica de 
l’humanisme cristià. Això representa la defensa de la unitat de 
Espanya, de la democràcia, de l’ordre constitucional, de la lli-
bertat, de l’economia social de mercat, de la cultura espanyola, 
de la família, de l’Església catòlica, de la monarquia... Intenta-
rem fer un periodisme no contra ningú, sinó a favor d’aquests 
valors. un periodisme serè. Ser un mitjà honorable. Intentarem 
finançar-nos de la forma més neta, al mercat pur i dur de la pu-
blicitat, i res més, i no variarem la nostra línia editorial per cap 
usuari ni per ningú”. 

Entre les obres de l’Associació Catòlica de Propagandistes 
(ACdP), es troba la Fundació Universitària Sant Pau CEU pro-
pietària de les Universitats CEU San Pablo i CEU Cardenal He-
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rrera i la Fundació Abat Oliba CEU propietària de la Universitat 
Abat Oliva CEU, de Barcelona. L’ACdP fou fundada el 3 de des-
embre de 1909 pel pare Àngel Ayala SJ. (Font: MAE – fotogra-
fia: Blog de Barcelona)

L’Agència EFE trenca la seva aliança 
amb Dow Jones i acomiada els 
responsables de el projecte
L’Agència EFE ha trencat l’aliança que mantenia amb Dow Jones 
des de 2008. La decisió ha provocat l’acomiadament de la part de 
la plantilla encarregada d’aquesta tasca que requeia en sis perso-
nes. Tal com han fet públic des del sindicat de CCOO, l’agència va 
acomiadar els treballadors a finals de la setmana passada. Ho va 
fer liquidant un projecte “sense donar explicacions”.

Un projecte que s’ha prolongat durant més d’una dècada i que 
va néixer per proporcionar informació econòmica i financera en 
temps real per a webs que no es dediquen a operacions comer-
cials. Un treball que prestava especial atenció a les empreses 
que componen l’Ibex 35 i que servia com a complement a la 
secció econòmica d’EFE. (Font: Prnoticias)
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La inversió publicitària digital supera 
les previsions d’inici d’any
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació 
digital a Espanya, ha presentat les dades de la 2ª Onada de 
l’Estudi d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals 2021, elabo-
rades en col·laboració amb PwC. Aquest estudi, que realitza 
IAB Spain anualment des del 2002, té com a principal objectiu 
proporcionar a la indústria publicitària digital un informe de ten-
dències i donar xifres d’inversió. 

La previsió d’inversió recollida en l’Estudi del mes de gener 
de 2021 es va realitzar en un moment de gran incertesa sobre 
quan es produiria la recuperació de l’activitat. Per tant, les da-
des s’han d’entendre dins del context que 2020 va ser un any 
atípic, en què els semestres es van comportar d’una manera 
molt diferent a l’habitual i on el focus de la inversió es va con-
centrar en la segona meitat de l’any. 

Les xifres d’aquesta 2ª Onada de l’Estudi mostren com la recu-
peració de la inversió ha estat més ràpida del previst amb una 
estimació de creixement de la inversió total que oscil·larà entre 
el 16% i el 24%. L’estudi també revela com el 2021 la inversió 
s’ha anualitzat. 

Analitzant les xifres per segments, Search i Xarxes Socials con-
soliden el seu posicionament en inversió un any més experimen-
tant creixements rellevants. Destaca l’increment de la inversió en 
Branded Content que, tot i veure’s molt afectada el 2020 per la 
seva orientació de branding, el 2021 mostra una recuperació al 
reprendre els anunciants la inversió en aquest format.

TV Connectada i Audio Digital, els formats més incipients, tam-
bé compleixen amb la previsió de creixement estimada al gener 
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i es mantenen els avenços en el catàleg i oferta de productes. 
Pel que fa a Display, es confirma la previsió de creixement rea-
litzada al gener de 2021. 

Per Mikel Lekaroz, president de IAB Spain i CEO AdbiboTech-
nologies/Next14: “Aquesta onada de l’estudi demostra la capa-
citat de recuperació de la indústria publicitària digital espanyola, 
el que ens confirma la solidesa del mitjà digital i el seu creixe-
ment sostenible”.
(Infografia: pwc)

NOTA: El Butlletí us dona l’oportunitat de baixar-vos la “2ª Ola 
del Estudio de  Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2021”, 
d’IAB Spain i PWC) – CLICAR AQUÍ  

Espanya registra una alarmant taxa de 
el 61% de frau publicitari en línia

El frau publicitari és una de les més grans amenaces a què 
s’enfronten els anunciants i les agències a l’hora de llançar 
les seves campanyes i accions en el món online. La manca de 
transparència i el desconeixement estan impedint donar una 

solució que mitigui i finament acabi amb el problema. Això con-
viu, a més, amb una altra pregunta present des de fa anys: Té 
la indústria publicitària una bena als ulls?
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Sobre el preocupant tema del frau aportda dades el doctor Au-
gustine Fou, expert en màrqueting digital i investigador inde-
pendent del frau publicitari, que ha publicat una taula que re-
flecteix les taxes de frau per país i regió. Al fil de Twitter en què 
mostra aquestes dades i que ha generat un important enrenou, 
Fou llança un clar missatge a les agències, recalcant la neces-
sitat de verificar totes les compres de mitjans programàtics.

D’acord amb les últimes dades brindades ara per l’expert, a 
Espanya la taxa de frau arriba al 61%, un percentatge alarmant 
tenint en compte, a més, que digital és el mitjà que s’emporta la 
major part de la inversió publicitària. El 2020 i malgrat la caigu-
da a causa de la pandèmia, la inversió en digital va arribar als 
2.174,3 milions d’euros (enfront dels 2.296,2 milions del 2019), 
segons les dades publicades per InfoAdex.  Si tenim en compte 
les xifres publicades per Fou, una bona part d’aquesta inversió 
publicitària hauria aterrat a frau. (Font: MAE – infografia: A.Fou-
twitter)

A Europa se serveixen mig milió 
d’impressions publicitàries diàries 
que no respecten les decisions dels 
usuaris
El Reglament General de Protecció de Dades porta més de tres 
anys en vigor però això no equival a que el control dels usuaris 
sobre les seves dades sigui ple. Aquesta és la conclusió de 
l’estudi realitzat per la companyia de monitorització d’anuncis 
Confiant, que va detectar que entre maig i el final d’agost 
d’aquest any s’estaven servint  500.000 impressions diàries no 
acords amb el que els usuaris havien escollit en cada cas .
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Aquesta xifra suposa un percentatge molt petit sobre els mi-
lions de peticions comercials que es realitzen cada segon en 
diferents plataformes i en la majoria dels casos no concorre 
“comportament maliciós”. Això és el que compta a  Digiday  el 
responsable d’Estratègia de Confiant,  John Murphy , que a 
més concreta que la major part d’aquesta activitat no autoritza-
da ve de la mà de companyies de tecnologia publicitària relati-
vament poc conegudes. Totes elles traçarien en aquests casos 
a l’usuari abans que hagi donat el seu consentiment o fins i tot 
després de negar-ho.

A més, el 51% d’aquests problemes procedeix de proveïdors 
que no s’havien registrat per utilitzar  l’estàndard d’IAB, Trans-
parency and Consent Framework (TCF). El 45% sí que ho esta-
ven i malgrat això seguien als usuaris més enllà del que aquests 
els havien permès que fessin. Els incompliments aflorats per la 
companyia de monitorització d’anuncis Confiant suposen una 
petita part de tot el que es tramita en territori europeu. (Font: 
Digiday)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir l’informe MAQ 
2021 Malvertising + ad quality index, de Confiant. CLICAR AQUÍ  

L’experiència de client, el punt fort del 
màrqueting a Espanya; el més feble, 
la transformació digital

La setmana passada es va presentar el II estudi de Màrqueting 
Hot Trends, organitzat pel Comitè de Màrqueting B2B, al costat 
de Garlic B2B i el patrocini d’Adobe. L’objectiu va ser aprofundir 
en el futur a curt termini del màrqueting que s’està treballant i es 
treballarà en les empreses i com s’apliquen diferents disciplines 
com el Big Data o el performance màrqueting, entre d’altres.
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En la presentació es va destacar la caiguda de l’Emotional En-
gagemet: “Crida l’atenció el gran descens que ha patit aquesta 
tendència, que passa del tercer lloc el 2020 al novè lloc el 2021, 
potser a causa de que l’impacte inicial de la pandèmia de la 
Covid-19 i a la incertesa generada sobre les seves conseqüèn-
cies ja s’ha diluït després de conviure amb ell durant aquests 
mesos”.

Alberto Pastor, director del Comitè de Marketing B2B, de 
l’Associació de Marketing d’Espanya, va aprofundir en l’Índex 
d’Oportunitat, que és la novetat que inclou aquest any l’informe: 
“Aquest índex mostra algunes diferències significatives en fun-
ció de la mida de les empreses. Les més grans semblen tenir 
menys en compte els esdeveniments digitals, que és un as-
pecte que ja dominaven a causa dels seus grans recursos. No 
obstant això, les més petites s’han hagut d’adaptar a aquest 
tipus d’esdeveniments en línia i els han prioritzat per tenir una 
oportunitat de desenvolupament més gran”.

A l’hora de definir la inversió, queda palès que els marketers 
aposten al 2022 clarament pels continguts, l’experiència de 
client, els esdeveniments digitals i l’automatització del màr-
queting: “Hem de fer màrqueting d’una manera diferent, mi-

llor, més moderna, perquè és molt més difícil que abans. Això 
s’aconsegueix adquirint les eines que ofereix el mercat”. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: MKT)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Marketing Hot Trends, del 
Comitè de Marketing B2B. CLICAR AQUÍ  

Què és un servidor d’anuncis?

El servidor d’anuncis és un component fonamental que de-
cideix quins anuncis apareixen a quins llocs web i, sobretot, 
quan. Un servidor d’anuncis és una tecnologia responsable 
d’emmagatzemar, administrar i publicar anuncis en el lloc web 
d’un editor en funció dels atributs d’orientació que se li hagi 
proporcionat a aquest.
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A més d’això, un servidor d’anuncis s’encarrega de recopilar 
dades publicitàries (com impressions i clics dels usuaris o visi-
tants) per a posteriorment realitzar un seguiment del rendiment 
de les campanyes publicitàries, estalviant costos i millorant re-
sultats als editors.

Depenent de l’usuari final a què es destini aquesta tecnologia, 
un servidor d’anuncis pot ser propi o first party (utilitzat pels pro-
pis editors) o de tercers - Third Party - (utilitzat pels anunciants).

Els editors necessiten un servidor d’anuncis per executar cam-
panyes directes de forma efectiva. Tot i això, els servidors 
d’anuncis també es poden utilitzar per a necessitats programàti-
ques específiques, com connectar-se a diversos proveïdors de 
programes i/o per a proves d’inventari d’anuncis. 

Recomanem la lectura de l’article d’aquest enllaç, on s’explica 
a bastament què és un servidor d’anuncis, com funciona i quins 
tipus de servidors d’anuncis existeixen. (Font: Dircomfiencial – 
Workana)

La publicitat digital en exteriors li menja 
terreny a la inversió en formats tradicionals

La publicitat en exteriors ha estat una peça gairebé clàssica 
de la publicitat tradicional. Però la seva presència històrica i la 
seva condició d’element tradicional no han assegurat una eter-
nitat a l’Olimp de la publicitat. De fet, la publicitat en exteriors 
-que va ser una de les grans damnificades en els pressupostos 
publicitaris de la pandèmia- porta uns quants anys acumulant 
dubtes i crisi. La gran qüestió és si té sentit seguir anunciant-
se així quan la gent està enganxada a les pantalles dels seus 
mòbils. Una tanca o un pòster en una parada d’autobús tenien 
sentit l’any 1995, però n’han perdut una mica quan portem una 
petita pantalla d’entreteniment a la butxaca.

Un estudi de la companyia Alfi acaba de concloure que la publi-
citat digital en exteriors viurà un “augment dramàtic” al mercat 
de la publicitat en exteriors general. És a dir, se’n durà una part 
cada vegada més gran del repartiment del pastís.

Ara mateix, és el 28,3% de la despesa en publicitat en exteriors, 
però la meitat dels marketers amb els quals han parlat esperen 
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https://dircomfidencial.com/marketing-digital/servidores-de-anuncios-guia-para-editores-20211004-0358/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

que sigui ja el 33% el 2025. Segons les seves conclusions, la 
publicitat digital per a exteriors és ara mateix la més dinàmi-
ca en les tendències del seu sector (el que, afegim, tenint en 
compte la situació de la publicitatd’exteriors tradicional sem-
bla coherent). Els 41.060 milions d’euros que es van invertir 
en aquest tipus de publicitat l’any 2020 podrien convertir-se en 
60.000 milions el 2026 (50.000 a la previsió més conservadora).

El present ja passa per pantalles infinites o per usos 
d’hologrames. La publicitat en exteriors fins permet crear 
il·lusions en 3D, que sorprenen l’espectador. Per tant, els mar-
keters aposten pel format pel que suposa d’innovador i per tren-
car amb la rutina i el clàssic. També, tornant a les dades de 
l’estudi de Alfi, perquè obre les portes a tot el que el màrqueting 
i la publicitat digitals permeten a altres nínxols, com és la perso-
nalització i la selecció més segmentada dels missatges. Igual-
ment, pot permetre més interacció i més recopilació de dades, 
elements que ara mateix són el pa de cada dia dels marketers. 
En resum l’estudi d’Alfi diu ben clar: “Adéu al pòster, hola al 
digital signage” O el que és el mateix, la publicitat digital en 
exteriors li menja terreny a la inversió en formats tradicionals. 
Amplieu la informació en aquest enllaç d’Alfi. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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Així és el nou Google: enterra el SEO 
i obligarà a fer millor periodisme 
gràcies a MUM 
Per David González, Red de Periodistas, i MAE

 
Amb el nou Google tot canviarà de la mà de la seva intel·ligència 
artificial. El posicionament web en cercadors serà més visual, 
amb itineraris guiats. I ens obligarà a fer millor periodisme, grà-
cies a MUM.

Abans de res més, què és MUM (Model Unificat Multitasca)? 
És una tecnologia de Google, que redueix a un sol resultat les 
preguntes complexes que fem al cercador. El seu mode expert 

comprèn informació en diversos idiomes i formats: pàgines 
web, fotos o vídeo. Google MUM és, realment, un algoritme 
impulsat per IA que facilitarà les recerques en línia, ja que pot 
comprendre molt millor qualsevol tipus de contingut i connec-
tar diferents peces d’informació per donar respostes precises a 
consultes de cerca complexes.

L’1 d’octubre, en el seu esdeveniment anual motor ON 2021, 
Google ho va confirmar. En el seu 23è aniversari, aquestes són 
les novetats -i les omissions- amb què Google redissenya els 
resultats de cerca.  

Les seves conseqüències faran que els responsables 
d’Audiències dels mitjans canviïn les seves estratègies de po-
sicionament web en cercadors. Això no és un canvi d’algoritme, 
és pitjor. Es tracta d’una reformulació com a empresa.

Conclusions: 
• Google enterra el SEO , tal com el coneixem
• Ens obligarà a exercir millor Periodisme

Quan es tracta de fer cerques, els usuaris tindran un gran 
avantatge amb MUM, la naturalesa intuïtiva del programa fa 
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https://www.reddeperiodistas.com/periodistas/algoritmo-google/
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que sigui pràcticament un assistent personal específic per a les 
cerques web que entaula una conversa amb el cercador.  És 
probable que el resultat final sigui una menor dependència de 
les paraules clau, ja que MUM podrà extreure informació impor-
tant d’una àmplia gamma de mitjans i temes.

Noves eines de Google perquè els 
ciutadans redueixin el seu impacte 
ambiental

La tecnològica ha donat a conèixer una nova sèrie d’eines enfo-
cades a facilitar i aplanar el camí perquè els consumidors abor-
din el desafiament urgent del canvi climàtic i posin en marxa 
solucions efectives en el seu dia a dia per reduir l’impacte de 

la seva activitat i consum. “El canvi climàtic ja no representa 
una amenaça llunyana, sinó que ens afecta cada vegada més 
en l’àmbit local i personal”, assenyalen des de la multinacional. 
“Les empreses no som les úniques a preguntar-nos què es pot 
fer per protegir el planeta, sinó que cada vegada més ciutadans 
també es fan la mateixa pregunta”.

Així, Google ha anunciat l’activació i desenvolupament de no-
ves funcionalitats que permetran viatjar i comprar de manera 
més sostenible, traçar rutes més ecològiques per als seus des-
plaçaments o mantenir-se actualitzats amb informació i dades 
de fonts autoritzades, com l’Organització de les Nacions Uni-
des. “És part del nostre objectiu d’ajudar a mil milions de perso-
nes a prendre més decisions sostenibles d’aquí a l’any 2022”.

Amb l’objectiu de reduir l’ús del cotxe, Google Maps indicarà 
per defecte la ruta menys contaminant, sempre que l’hora 
d’arribada sigui similar a la de la ruta més ràpida. És una funcio-
nalitat que està disponible des d’avui als Estats Units i que ho 
estarà a Europa a principis de l’any que ve. Igualment, Google 
Flights proporcionarà informació sobre les emissions de carbo-
ni, el que contribuirà a que l’usuari conegui les emissions per 
seient de cada vol i trobi ràpidament els vols menys contami-

NOVES EINES
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nants. Pel que fa a la reserva d’hotels, es mostrarà informació 
sobre el seu compromís amb el medi ambient, com la reducció 
de residus, les mesures de conservació de l’aigua o les certifi-
cacions Green Key o EarthCheck.

També, al buscar productes amb una elevada despesa energèti-
ca, com forns, rentavaixelles o calderes, la pestanya de “Shop-
ping” a Google Search permetrà limitar la cerca a les opcions 
més eficients i ecològiques. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Globe Echo)

Windows 11 ja està disponible per 
descarregar gratis

Windows 11 ja està disponible per a baixar-lo. Microsoft va 
anunciar que el seu desplegament començaria el passat 5 
d’octubre, i així ha estat, amb lletra petita. Microsoft ha insistit 
que el desembarcament del nou sistema operatiu serà gradual, 
el que vol dir que fins i tot si complim amb els exigents requisits 
mínims que la companyia ha establert, podem trigar bastant en 
veure a Windows 11 aterrant al nostre equip.

Segons explica Antonio Saban a Genbeta, Microsoft ha afirmat 
que esperaven que l’actualització a Windows 11 s’hagués ofert 
a tots els equips compatibles a meitat d’any de 2022. Una data 
per a la qual encara queden més de vuit mesos. Si tot i així ets 
dels usuaris que vol provar sort (tant per veure si t’arriba com 
per ser gairebé early adopter de sistema), t’expliquem com fer-
ho amb aquests passos:

Vés a Configuració -> Actualització i seguretat -> Windows Up-
date. Cerca actualitzacions.
Si ets una de les persones afortunades i l’actualització a Win-
dows 11 t’ofereix, veuràs una cosa semblant a una imatge, en 
la qual hauràs de prémer al botó blau “Descarregar i instal·lar”. 
A partir d’aquí, has de seguir els passos d’instal·lació. (Font: 
Genbeta)

Canva (gratuït): eina per crear un 
visual com un professional

Canva és una eina de disseny gràfic per a tothom. Ofereix cen-
tenars de milers de plantilles que abasten diversos camps: CV, 
fulls volants, fulletons, pòsters, història d’infogrames, infogra-
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fia... Amb el pas del temps, Canva s’ha anat consolidant gra-
dualment com una eina per fer visuals per imprimir o per publi-
car en línia, sense tenir coneixements previs de disseny gràfic.

Canva, un estudi gràfic 100% web, permet a un novell crear 
fulls volants, pòsters, pancartes o fins i tot targetes d’invitació 
mitjançant una sèrie d’eines de creació. Per donar suport als 
dissenyadors incipients, s’ofereix un tutorial breu i educatiu 
amb cada registre nou. L’eina ofereix més de 250.000 planti-
lles gràfiques gratuïtes en diverses àrees: currículum, pòster, 
logotip, presentació, fulletó, targeta de presentació, història 

d’infogrames, infografia, vídeo, fons de pantalla, zoom de fons, 
fulletó, informe, lloc web del lloc... Hi ha coses per a tots gustos, 
tots els sectors d’activitat i totes les necessitats.

Un cop triada la plantilla gràfica, Canva us permet personalit-
zar-la en termes de text, tipus de lletra, colors, fotos, etc. Les 
eines de creació gràfica són particularment intuïtives i fàcils 
d’aprendre. Explicats pas a pas, els passos segueixen amb 
naturalitat.  Al final del dia, Canva gestiona l’intercanvi de do-
cuments creats a Facebook, Instagram, Twitter o per correu 
electrònic. I una cosa molt important, Canva és gratuït!. (Font: 
journaldunet.fr – infografia: Canva)

El malware FinFisher roba dades 
d’equips amb Windows

El programari de vigilància FinFisher s’ha actualitzat per infec-
tar dispositius Windows mitjançant un bootkit UEFI (Unified Ex-
tensible Firmware Interface). Segons el que han descobert des 
d’empreses de seguretat com Kaspersky, aquest malware apro-
fita un gestor d’arrencada de Windows troianitzat i això suposa 
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un important canvi en els vectors d’infecció que permet eludir 
que un sistema ho descobreixi o analitzi.

FinFisher (també conegut com FinSpy o Wingbird) és un con-
junt d’eines de programari espia per a Windows, macOS i Linux 
desenvolupat per l’empresa anglo-alemanya Gamma Interna-
tional i subministrat exclusivament a les forces de seguretat i 
els organismes d’intel·ligència. Però a l’igual que amb Pega-
sus de NSO Group, el programari també s’ha utilitzat per espiar 
activistes a Bahrain en el passat. les infeccions dels bootkits 
no només són resistents a la reinstal·lació de sistema operatiu 
o la substitució del disc dur, sinó que a més passen desaper-
cebudes per a les solucions de seguretat que s’executen dins 
d’sistema operatiu .

Segons les últimes informacions, FinFisher està equipat per ro-
bar credencials d’usuari, llistats d’arxius, documents sensibles, 
gravar pulsacions de tecles, desviar missatges de correu elec-
trònic de Thunderbird, Outlook, Apple Mail i Icedove, interceptar 
contactes de Skype, xats, trucades i arxius transferits, i capturar 
àudio i vídeo ja que pot accedir al micròfon i a la càmera web 
d’un equip. (Font: Xataca)
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La inversió en la millora de la 
llar incrementarà la publicitat 
d’electrodomèstics
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
 

Zenith preveu que la publicitat d’electrodomèstics en dotze mer-
cats clau (entre els quals hi ha Espanya) creixerà per sobre de 
la publicitat en el seu conjunt el 2021, augmentant un 12,6% 
mentre que la publicitat total creixerà un 11,5%. Obligats a pas-
sar més temps a casa, els consumidors inverteixen en fer que 
les seves llars siguin més agradables per viure-hi, fent servir 
part dels diners alliberats en no poder socialitzar-se ni anar de 
vacances. Això alimenta un ràpid creixement de la demanda 

tant d’electrodomèstics grans com petits, especialment cuines, 
rentadores, rentavaixelles i aparells d’aire condicionat. Tot i la 
reducció de les restriccions del coronavirus, Zenith espera que 
els consumidors continuïn dedicant més temps i pressupostos 
a la llar que abans de la pandèmia i preveuen un creixement 
anual del 6% de la despesa en electrodomèstics el 2022 i el 
2023.

Zenith prediu que la despesa publicitària de les marques 
d’electrodomèstics augmentarà de 4,4 mil milions de dòlars el 
2020 a 5,0 mil milions de dòlars el 2021, molt per davant dels 
4,5 mil milions de dòlars invertits abans de la pandèmia el 2019. 

La publicitat digital va representar el 55% de la despesa en 
electrodomèstics el 2020, enfront del 51% el 2019. És essen-
cial tant per a la creació de marques (principalment mitjançant 
vídeo en línia, publicitat nativa i xarxes socials) com pel rendi-
ment, mitjançant la cerca de pagament. 

La publicitat digital esdevindrà encara més important per 
a les marques d’electrodomèstics durant els propers anys, 
ja que continuen adoptant el comerç electrònic. Les mar-
ques d’electrodomèstics ja estaven molt per davant del mer-
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cat en adoptar el comerç electrònic abans del 2020, però la 
pandèmia va provocar un canvi de pas en el comerç electrò-
nic d’electrodomèstics. Segons Euromonitor International, el 
comerç electrònic va passar del 23% de les vendes al detall 
d’electrodomèstics el 2019 al 32% el 2020, en comparació amb 
el 16% del mercat en conjunt el 2019 i el 21% el 2020. Zenith 
espera que les marques d’electrodomèstics segueixin invertint 
en comerç electrònic durant els propers anys, generant un crei-
xement mitjà anual del 10% de la despesa en publicitat digital 
entre el 2020 i el 2023. La publicitat digital augmentarà del 55% 
al 57% dels pressupostos publicitaris al llarg d’aquest temps.

La televisió continua sent un canal vital per a la creació de mar-
ques d’aparells electrodomèstics, complementat amb fora de 
casa. Les marques d’electrodomèstics gasten substancialment 
més en aquests suports que la marca mitjana: el 2020 gasta-
ven el 29% dels seus pressupostos en publicitat televisiva, en 
comparació amb un 24% de mitjana i un 7% en fora de casa, 
enfront del 4%. Zenith preveu que la despesa fora de casa de 
les marques d’electrodomèstics creixerà un 8% anual entre el 
2020 i el 2023. La televisió, que pateix la migració continuada 
d’audiències als canals digitals, quedarà lleugerament enrere, 
amb un creixement del 6% anual.

“Davant el creixent interès per la compra, l’augment del paper 
del digital a l’embut de conversió mitjà-inferior i un major enfo-
cament a oferir experiències directes al consumidor, les mar-
ques d’aparells no han operat mai en un mercat més exigent i 
complex”, va dir Drew Erskine, cap d’estratègia global de Ze-
nith. “La creació amb èxit de marques a llarg termini requerirà 
estratègies àgils que trobin l’equilibri entre cultivar el desig a 
través de comunicacions àmplies i convertir l’interès, sovint di-
gitalment, de maneres més rellevants”.

Austràlia, Espanya, el Regne Unit i els Estats Units van patir 
grans caigudes en la despesa d’electrodomèstics el 2020 i, per 
tant, s’espera que tinguin recuperacions saludables a mesura 
que les marques tornin a comercialitzar-se. Zenith preveu un 
creixement anual del 9% al 14% anual en aquests mercats en-
tre el 2020 i el 2023.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dona accés a l’estudi Business 
Intelligence Home Appliances, de Zenith. CLICAR AQUÍ  
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IPSOS anuncia la tornada en massa a 
les botigues físiques

Ipsos, a través del seu estudi Essentials, assenyala que  el 70% 
de població espanyola afirma que ja va a les botigues físiques 
amb certa normalitat. Ipsos analitza des del principi de la pan-
dèmia com es comporta la població i com evolucionen aspectes 
amb la situació sanitària, l’aixecament de restriccions i la torna-
da gradual a la normalitat.

A més, ja no es limita el temps que passen dins d’elles, com 
passava anteriorment, degut de sobretot al fet que la percepció 
de risc de contagi en aquests espais ha disminuït considerable-

ment. Aquest seria el cas d’Espanya, que se situa com el segon 
país europeu que percep menys perill de poder contraure el vi-
rus anant de compres (25%), només superada per la confiança 
dels italians en aquest aspecte (21% adverteix perill de contagi 
a les botigues).

La omnicanalidad és ja una realitat en el procés de compra de 
la ciutadania espanyola: moltes de les persones que visiten una 
botiga física realitza la compra final de forma online però els 
agrada anar a la botiga per veure, tocar, provar els productes, 
cosa que succeeix també al contrari, molta gent mira primer 
en línia el que vol comprar-se i després realitza la compra a la 
botiga física. (Font: MAE – foto: Nius)

NOTA El Butlletí us acosta Ipsos Essentials, la nova normalitat. 
CLICAR AQUÍ  

Actituds dels consumidors, segons Teads

Com evolucionen les actituds dels consumidors davant les ac-
tivitats presencials, les compres en línia i els viatges a mesu-
ra que avança el llançament de la vacuna contra la Covid? A 
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Teads, van realitzar una enquesta Global Pulse, en la qual van 
preguntar als consumidors de tot el món sobre els seus nivells 
de confiança per reprendre les activitats del dia a dia, confiar 
en les compres en línia i els seus plans de viatges per al 2021. 
 

Aquest estudi té com a objectiu entendre el vincle entre la pro-
gressió del llançament de la vacuna i el canvi d’actituds dels 
consumidors amb l’esperança de predir les tendències futures. 
En termes generals, l’estudi reflecteix el nivell de confiança que 

en el context actual senten els consumidors a tot el món per 
realitzar activitats específiques, des de triar opcions d’esplai, 
utilitzar el transport públic, fins a modalitats de compra.

El Baròmetre de Mitjans de Teads, que analitza el consum de 
contingut dels principals publishers del món, assenyala també 
un increment global de 176% en el referent a viatges des d’Any, 
buscant informació sobre destinacions assegurances i regu-
lacions a complir. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: 
Publimark)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix un esquemàtic resum de 
l’estudi de Teads Global Pulse Q3 2021. CLICAR AQUÍ  

Arrenca el 14è concurs literari AMIC-
Ficcions, organitzat per l’AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha 
posat en marxa la 14a edició del concurs literari AMIC-Ficcions, 
l’aventura de crear històries, dirigit als joves dels territoris de 
parla catalana. El termini per inscriure-s’hi finalitza el 7 de fe-
brer. El certamen està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que 
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cursin segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau 
mitjà. L’objectiu és promoure la lectura i l’escriptura en català 
entre els joves, a més d’incentivar la creativitat i el treball en 
equip. En la passada edició van participar-hi 2.973 alumnes de 
223 centres educatius.

El concurs es desenvolupa a través del web ficcions.cat. Pre-
nent cinc inicis de novel·la, els participants han de crear un relat 
dividit en tres capítols i penjar-los al portal seguint el calendari 
d’entrega. Enguany les obres escollides, són: La memòria de 
l’arbre, de Tina Vallès; Els desperfectes, d’Irene Pujadas; Com 
llàgrimes en la pluja, de Jordi Sierra i Fabra; Asfíxia, de Chuck 
Palahnuik, i La filla del rei d’Hongria, d’autoria anònima.

La pujada del primer capítol començarà el 10 de gener i el con-
curs s’acabarà el 28 de març de 2022, data límit per entregar 
el tercer capítol. El veredicte es farà públic en diferents actes 
de cloenda territorials al llarg del mes de maig. (Font: Redacció 
AMIC)

En dansa el Sitges Next 2021

Després de que per la pandèmia de la Covid-19, l’edició ante-
rior del Sitges Next se celebrés en format virtual i gratuït, l’edició 
Sitges Next 2021 es presenta en un doble format, presencial i 
online els dies 11 i 12 de novembre. Aquest any, la persona 
responsable dels continguts de la mostra serà Enric Nel·lo, soci 
i director creatiu de Full Circle Karma. Sitges Next és un festival 
dedicat a la innovació en comunicació en marques, agències, 
startups i creadors tecnològics.

Un any més, doncs, Sitges serà l’escenari per a visualitzar les 
noves tendències en comunicació sota el prisma de la inno-
vació. La programació exposa plantejaments, debats, posicio-
naments i presenta casos i resultats dels nous llenguatges i 
narratives de la comunicació. Diversos professionals de la pu-
blicitat, la comunicació, els mitjans i el màrqueting es reuniran 
per debatre i compartir experiències, en un festival organitzat 
per l’Ajuntament de Sitges i l’Associació Sitges Next.

Les sessions presencials es faran en tres espais emblemàtics 
de Sitges, estretament vinculats amb el patrimoni arquitec-
tònic i artístic local: el Mercat Vell, el Palau de Maricel i la 
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Fundació Stämpfli, tots tres situats al nucli històric de Sitges. 
(Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Redacció de discursos.- Curs Presencial. Barcelona, Dijous 
14 d’octubre (De 10.00h a 13.00h).Girona, Dijous 25 de nov-
embre (De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h) - La redac-
ció de discursos és una activitat altament professionalitzada en 
molts països. El gran repte sempre és redactar un text que, 
pronunciat oralment, resulti adequat, natural i diferencial. A tra-
vés d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, els 
assistents coneixeran els aspectes formals a tenir en compte a 
l’hora de redactar un discurs i, alhora, aprendran tècniques per 
generar empatia entre l’auditori, despertar interès i fer que els 
missatges clau siguin memorables.

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Sense 
restricció horària. Del divendres 8 d’octubre al 5 de novembre 
(12 hores) - L’e-mail marketing és una de les eines més potents 
del màrqueting digital. En aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, 
podràs redescobrir tot el poder del màrqueting de permís a tra-

vés de l’e-mail, entendre les pautes per fer una campanya amb 
èxit i avançar-te a totes les novetats que estan arribant.

Introducció a l’Analítica web.- On line. Sense restricció 
horària. Del dimecres 13 d’octubre al divendres 12 de novem-
bre (10 hores) - L’analítica web ofereix moltes possibilitats per 
millorar els resultats de la teva estratègia digital. Amb aquest 
curs, conduït per Pilar Yépez, coneixeràs les principals mètri-
ques i entrendràs com funciona Google Analytics i tindràs una 
visió global de quines són les seves possibilitats.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- On line. Sessió en 
directe. Divendres 15 d’octubre (De 10.00h a 13.00h) - El curs, 
impartit per Josep M. Brugués, té com a objectiu que els partici-
pants sàpiguen com plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla 
de comunicació estratègic en totes les seves fases (auditoria; 
missió i visió; estratègies; públics; accions; avaluació i control) 
en el marc de qualsevol tipus d’organització i tenint en compte 
les darreres tendències en comunicació corporativa i els nous 
canals d’informació.

Claus per a la redacció digital i de marca.- On line. Sense 
restricció horària. Del dilluns 27 de setembre al divendres 29 
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d’octubre (10 hores) - Aquesta formació, impartida per Adrián 
Caballero, pretén ampliar els coneixements sobre redacció, ex-
plorant totes les eines que cal conèixer per adaptar el discurs 
al que demanden actualment els gestors de continguts, el po-
sicionament i la forma en què l’usuari consumeix la informació. 

Masterclass: Informació sense periodistes. Reptes i opor-
tunitats de l’automatització de notícies.- On line. Sessió en 
directe. Dijous 21 d’octubre (De 18.30h a 20.00h) - L’objectiu de 
la Masterclass, a càrrec de Susana Pérez Soler, és explicar l’ús 
que es fa de la Intel·ligència Artificial i l’Aprenentatge Automàtic 
en les redaccions periodístiques, amb experiències locals, na-
cionals i internacionals. Aquesta activitat està coorganitzada 
amb Barcelona Activa.

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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La premsa espanyola es prepara 
per a la guerra de la fidelització de 
subscriptors digitals
Per Medios/Dircomfidencial

Els murs de pagament s’han generalitzat a la premsa espan-
yola des de finals de 2019. Van començar aquest camí bastant 
tard en comparació amb els mitjans d’altres països -com els 
Estats Units o el Regne Unit-, on porten diversos anys amb 
aquest model implantat.

En el cas de l’estat espanyol, els mitjans es van llançar al paga-
ment per continguts digitals apressats pel progressiu descens 

de la inversió publicitària a la premsa, que a més s’ha accelerat 
durant la pandèmia. Retrocés que havia de ser compensat per 
una nova línia de negoci.

Així doncs, la premsa ha bolcat totes les seves capacitats en 
l’últim any i mig a aconseguir subscriptors digitals. Per en-
greixar les seves xifres, s’han emprat agressives accions de 
màrqueting, consistents moltes vegades en oferir preus molt 
assequibles que posteriorment hauran d’anar pujant perquè 
aquesta línia de negoci sigui sostenible.

El model de subscripcions digitals requereix un esforç cons-
tant en els mitjans. Perquè un cop atreta una massa rellevant 
de subscriptors (actualment hi ha uns 400.000 abonats digi-
tals al conjunt de la premsa espanyola), s’obre el repte de 
mantenir-los.

L’obsessió de tots els gestors de diaris ha passat a ser 
l’indicador d’alló conegut com el ‘churn’ (percentatge de subs-
criptors que deixen d’utilitzar els serveis que ofereix una em-
presa). Per apuntalar aquesta estratègia de fidelització, estan 
guanyant pes en les editores de mitjans perfils tecnològics molt 
orientats al coneixement del lector.
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“És difícil i lent aconseguir subscriptors, però tant o més és 
retenir-los. És una batalla que cal donar-la fins al final”, co-
mentava José Antonio Zarzalejos, adjunt a la presidència de El 
Confidencial, en un esdeveniment recent organitzat per KPMG. 
Des del punt de vista editorial, per mantenir els abonats és fo-
namental “tenir una connexió entre els continguts i el client”. 
“No podem oferir la notícia com commodity; cal afegir-hi valor, 
context, verificació i descobriment; tenir agenda pròpia, un cert 
grau d’impertinència davant dels grans poders i una oferta de 
serveis útils als lectors”», resumia el periodista.

En aquesta línia, Luis Enríquez, CEO de Vocento, creu que per 
aconseguir altes taxes de retenció cal “oferir informació i anàlisi 
propi, diferenciat, rellevant i crític”. En aquesta estratègia, el di-
rectiu creu que “el vessant ideològic tindrà cada vegada menys 
importància”.

Carlos Núñez, president Prisa Media, matisa que la premsa es-
panyola “encara està en fase de captació” de subscriptors; tot i 
que manté que la fidelització és “crítica”. En el seu grup comp-
ten, a més de diaris (El País, AS, Cinco Días...), amb emissores 
de ràdio molt potents (SER, Els40 ...), que ja estan ben posi-
cionades en l’entorn podcast i que en un futur no a curt termini 

podrien comptar també amb un model de subscripció, segons 
va avançar Núñez. Donat aquest caràcter multimèdia, la clau 
per retenir clients serà “la combinació, la omnicanalitat» .

Aquest assumpte també va ser tractat la setmana passada en 
una trobada amb directors de diaris catalans, organitzada per 
Dircom Catalunya. Jordi Juan, director de La Vanguardia, va 
assenyalar que per captar i fidelitzar subscriptors és important 
publicar “temes propis i ben treballats, ben enfocats”. Com a 
exemple va posar “tot el que està succeint amb el tema de la 
pujada de la llum”. En aquest acte, Juan va revelar que La Van-
guardia ja té 53.000 subscriptors digitals (més que en paper) i 
més de 2 milions d’usuaris registrats.

El Periódico de Catalunya acaba d’implantar el seu mur de pa-
gament, amb el qual en el seu cas sí que es troben en plena 
estratègia de captació. “La subscripció digital és una via molt 
interessant i de creixement exponencial. Ara som més un servei 
que no un producte . I això és un canvi radical”, va destacar el 
seu director, Albert Saez .

Molt més veterà en aquesta qüestió és el diari Ara, que ha apos-
tat per les subscripcions des de fa anys. La directora d’aquest 
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diari, Esther Vera, va destacar que “nosaltres sabem quines 
notícies són les que ens donen subscriptors: un viatge a Kabul 
d’un gran reporter ens pot donar els mateixos subscriptors que 
un article d’opinió i molts més que altres articles més frívols”. El 
coneixement del subscriptor també cobra més rellevància per 
a mantenir-los: “Hem aconseguit tenir una mena de diàleg amb 
els lectors. Els escoltem, entenem el que volen, escoltem les 
seves crítiques... i així ha de ser, doncs ells són la comunitat a 
la qual ens dirigim”. (Fotografia: the Rebus Press)
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El negoci publicitari a Espanya: 
l’objectiu passa per créixer un 20%
Per Dani Moreno / El Publicista

Sacsejats els fantasmes que encara empresonaven al consum 
nacional en el primer trimestre del 2021, la fi de l’Estat d’Alarma 
al maig i l’arribada de l’estiu i temporada estival ha esperonat 
l’economia espanyola a la recerca d’una nova normalitat on tot 
fluís de nou a tot i que la pandèmia encara no s’ha superat. I si 
l’economia respira el negoci publicitari també ho fa.

A aquesta caiguda acumulada del 9% interanual, que ha ex-
perimentat la inversió publicitària a Espanya durant el primer 
trimestre del 2021, l’ha seguit una recuperació mai abans vista, 
percentualment, que ha permès veure per primera vegada en 
diversos trimestres números positius. És més, si les previsions 
més realistes a principi d’aquest any vaticinaven un increment 
del negoci publicitari al voltant del 9-11% en aquest exercici 
versus la dada de l’any passat, recuperant així la meitat del 
que havia perdut el 2020, ara per ara la sensació general en el 
sector és que aquest percentatge pot arribar fins i tot el 12-14%, 
si l’escenari es manté com fins ara, amb la pandèmia més o 
menys sota control i la societat i economia espanyola recupe-
rant-se de l’impacte.

Per a molts consultats per El Publicista, fins i tot, no seria des-
gavellat veure una explosió d’activitat entre les marques en 
aquest últim quadrimestre que ens apropi més fins i tot al 20% 
de creixement. No obstant això sembla clar que caldrà espe-
rar fins al primer trimestre o mitjans 2022 per tornar a nivells 
d’activitat i inversió en publicitat previs a la pandèmia. De mo-
ment cal recuperar aquest 18% que el sector va perdre durant 
l’any passat.
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Però l’objectiu sembla estar molt a prop. Segons les últimes 
dades d’Infoadex sobre el negoci publicitari espanyol, en els 
sis primers mesos de l’any 2021 la inversió publicitària ha cres-
cut un 18,4% enfront de el període equivalent de l’any ante-
rior, mostrant una xifra de 2.484,4 milions d’euros, davant als 
2.099,1 milions del primer semestre del 2020. En el cas concret 
del mes de juny, últim mes analitzat, la inversió hauria crescut 
un 33,4% passant dels 396.400.000 d’euros del 2020 als 528,8 
milions del mes de juny de 2021. Per tant, si tenim en compte 
l’estacionalitat tradicional de la inversió a Espanya (decau sen-
siblement al juliol, agost i setembre i es recupera notablement 
a la recta final de l’any) aquest 18% d’increment versus la xifra 
final de 2020 estaria molt a prop.

El mitjà digital, el preferit
El mitjà Digital ha experimentat un increment del 20,1%, obte-
nint 1.123,4 milions d’euros en els primers sis mesos de l’any, 
consolidant-se com el mitjà preferit de les marques a l’hora de 
connectar amb els seus potencials clients.

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. motor també incrementa 
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 mitjà Televisió segueix recuperant flux d’inversió perduda i 
capta 873.700.000 d’euros en el primer semestre del l’any, un 
22,9% més que els 710.800.000 d’euros de el mateix període 
del 2020. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa 
en 190.100.000, per sobre del quart mitjà. En quan als Dia-
ris, la xifra puja el primer 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 xifra corresponent a l’any anterior i el mitjà Revistes 
creix un 13,4% el seu volum d’inversió publicitària. Suplements 
i dominicals obté una xifra d’inversió de 3,5 milions d’euros en 
el període gener-juny del al 2021, que es tradueix en un decre-
ment del -29,3%. Per la seva banda el mitjà Cinema segueix a 
la baixa, captant únicament 1,7 milions d’euros en la primera 
meitat de 2021 (una caiguda del -65,7% sobre el període co-
rresponent de l’any anterior). (Infografia: SoyStaff)
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Jofre Llombart: “Sé que no faré 
content tothom, però dormiré 
tranquil”
Per Andreu Barnils / Vilaweb

Jofre Llombart (1975) és el nou 
secretari de Difusió de la Gene-
ralitat de Catalunya, el càrrec 
poderós amb què el govern es 
relaciona amb els mitjans de co-
municació, i que, per exemple, 
decideix la despesa en publicitat 
institucional o les subvencions. 
Llombart, home de ràdio –antic 
sots-director de RAC1, ha treba-

llat en els dos grans programes matinals, El món a RAC1 i El 
matí de Catalunya Ràdio–.
(...)
— Quan vau accedir al nou càrrec de secretari de Difusió 
de la Generalitat, vau fer públic què es gasta el govern en 
publicitat institucional. Què és la publicitat institucional?
— Són campanyes de publicat de la Generalitat. Per exem-

ple, “Precaució, foc al bosc”. “Si tens dubtes, truca al 012.” 
“Vacuna’t.” Anuncis que es posen als mitjans, tanques de publi-
citat o falques de ràdio.

— Tothom parla de les subvencions als mitjans. Però el 
gran pastís no són les subvencions directes, sinó aquestes 
campanyes. Ens sabeu la ràtio?
— Segons el pressupost de la Generalitat, són quatre vegades 
més. Per cada euro de subvenció, n’hi ha quatre de publicitat 
institucional.

— Quan vau arribar al càrrec, també vau publicar la llista de 
diners i de mitjans que en rebia. Per què?
— La llei t’hi obliga, en el fons. Els criteris de publicitat els de-
cidim a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional. 
En què hi ha càrrecs de comunicació de la Generalitat, càrrecs 
de difusió, gremi de publicistes, etcètera. Aquesta comissió de-
signa uns criteris i té l’obligació de publicar com s’han donat 
els diners tot seguint-los. També s’han de donar explicacions 
al Parlament de Catalunya. Abans del 31 de juliol de 2022, he 
de publicar les memòries del 2021. El 2019 no es va publicar la 
memòria amb l’argument de la pandèmia. Em van nomenar el 7 
de juliol i vaig publicar de cop tots dos exercicis.
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— I què us trobeu? Se subvenciona més un mitjà o un altre 
per favor polític?
— Vull pensar que no. Però els criteris dels repartiments es 
poden prestar a interpretacions subjectives. Ara, també s’ha 
d’explicar que el govern, el primer de gener, fa la proposta de 
les campanyes que caldran, però quan acaba l’any poden ha-
ver canviat. Entremig pot haver-hi una pandèmia, un incendi 
forestal, que s’hagi d’alertar que els joves es vaccinin. S’arriba 
a l’objectiu a través de mitjans de comunicació. És en aquesta 
variabilitat en què les interpretacions poden estar subjectes a 
les ajudes.

— Hi ha mitjans catalans que sense publicitat institucional 
caurien? Mitjans que no podrien sobreviure sense aquests 
diners de campanyes del govern?
— Et seré pulcre: no tinc accés als seus comptes. Desconec 
quin percentatge dels ingressos depenen de la Generalitat.

— Ara no sigueu pulcre.
— N’hi ha que suposo que tindrien més dificultats. Però no sé si 
fins al punt d’haver de tancar.

— Quin és el vostre model de futur? Què voldríeu canviar?
— Ho tinc molt clar: vull ser tan eficient i eficaç com pugui en 
la difusió institucional. Vull anar a un escenari de segmentació 
de públics, targetització de la publicitat. Si vull adreçar-me a un 
públic de dotze anys a dinou perquè es vaccinin, potser no he 
de recórrer al tradicional full a tot color el diumenge en un diari 
en paper. Potser hauré de mirar més en línia, xarxes socials. I, 
a sobre, tindré retorn. Em diran les IP que han entrat, el temps 
i la reacció.

— Veniu del Grup Godó. Un dels mitjans, precisament, que 
rep més diners de la Generalitat amb la publicitat institucio-
nal. Com us ho fareu per a ser neutral amb la vostra antiga 
empresa? Potser els doneu més que no a la resta, coses de 
l’inconscient. O menys, perquè no sigui dit.
— Provaré d’aplicar el criteri que t’he dit. Segons la campan-
ya, quin és el mitjà més adequat per a fer arribar un missatge 
als joves? I als grans? I als no vacunats? I als motoristes? En 
aquests criteris, hauré de mirar notorietat, audiència, segmen-
tació del públic. Sé que no faré content tothom. Però hauré fet 
servir els criteris que ens hem imposat i dormiré tranquil.
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— Quan treballàveu a Catalunya Ràdio o RAC1, rebíeu 
pressions polítiques?
— Si la paraula és pressió, no. Recomanacions, suggeriments, 
sí. Queixes, sí.

— Ara sereu a l’altra banda.
— La línia vermella ha de ser la veritat. La interpretació, 
escolta’m, cadascú té el seu pare i la seva mare. Si publiques 
que A i B s’han reunit, i el cap de premsa d’A diu que és menti-
da, una de dos, o el periodista demostra que la reunió ha existit 
o has de publicar el desmentiment. I ho trobo bé. Aquesta hau-
ria de ser la línia vermella. Una altra cosa és com interpretes la 
reunió i les seves conseqüències.

— Les relacions entre premsa i poder, com més va més 
pornogràfiques. Abans els partits i governs no ens estaven 
tan a sobre.
— La política ja fa temps que ha descobert que no és allò que 
fas, sinó allò que la gent veu que fas. No és el mateix i s’hi 
juguen molt. I també ho entenc. I des de la bona fe. Fan ac-
ció de govern, i resulta que la interpretació no s’hi adiu. I has 
d’amanyagar molt la manera com arriba el missatge perquè no 
vols que es mal interpreti.

— A vós us fitxa el conseller Jaume Giró, Junts per Cata-
lunya. Per què? Us coneixíeu o va ser una sorpresa?
— Hi ha ningú a Catalunya que Jaume Giró no conegui?

— Ha!
— En algun moment o un altre ens vam conèixer. Estic molt 
content de l’oferta que m’ha fet. Coneix molt bé el sector de la 
comunicació. I no puc fer res més que aprendre’n, és clar. (Fo-
tografia: Tot Sant Cugat)

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La imparcialitat, disseccionada
Per Dr. Craig T. Robertson / Reuters Institute

Tal i com observa la BBC, “definir la imparcialitat és senzill: 
significa reflectir totes les parts d’un assumpte i no afavorir-ne 
cap”. No obstant, en la pràctica això pot tornar-se complicat, ja 
que els periodistes s’enfronten a diferents temes i debats pú-
blics i intenten presentar les notícies de forma atractiva. A més, 
diversos diaris a tot el món porten molt de temps assumint una 
posició editorial clara. Lla BBC ha renovat el seu compromís 
amb el periodisme imparcial, a l’igual que alguns mitjans pri-
vats, com Reuters. Però els punts de vista partidistes són ara 
més accessibles que mai, sobretot en línia, i poden ser atractius 
per al públic. 

Una de les preguntes més bàsiques sobre periodisme imparcial 
és: els periodistes han de presentar una varietat d’opinions i 
deixar que el públic decideixi què pensar? Això està en línia 
amb la idea que la imparcialitat implica donar tractament just 
a les diferents postures, sense favoritismes. Per contra: certs 
punts de vista han de ser promocionats o defensats? 

Segons les nostres dades, quan es tracta de temes socials i 
polítics una nítida majoria de la gent en tots els mercats vol que 
els mitjans reflecteixin un ventall de punts de vista i el deixin de-
cidir. Pocs estan a favor que els mitjans “defensin les opinions 
que consideren millors”. Aquesta posició minoritària compta 
amb una mica més de suport en el segment més jove (menors 
de 35 anys) i entre l’esquerra política, encara que segueix sent 
un percentatge menor. Notem, per descomptat, que sovint les 
opinions depenen de l’assumpte. 

En termes generals, entre el públic prima amb fermesa l’opció 
que la gent ha de tenir el dret de formar les seves pròpies opi-
nions, sense que li influeixin els punts de vista dels periodistes. 
Això resulta especialment cert en el cas dels assumptes polítics 
més interpretatius: la ciutadania es sent incòmoda davant de la 
idea que el periodisme faci judicis de valor per ells.
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De tota manera, hi ha alguns temes menys interpretatius (per 
exemple, articles de ciència i esdeveniments naturals), on els 
periodistes poden oferir només una perspectiva o un punt de 
vista establert.

Les dades que tenim a ma i les dels nostres focus groups ens 
diuen que, encara que alguns qüestionen el periodisme im-
parcial o objectiu, la majoria de la gent dóna suport amb força 
l’ideal de les notícies imparcials. La gent vol el dret a decidir per 
si mateixa. Volen que els periodistes ofereixin els fets de forma 
clara i simple, representin perspectives diferents de forma justa 
i sense excloure punts de vista i no incloguin les seves pròpies 
opinions en les seves informacions, incloent en canvi les dels 
entrevistats. Això no és fàcil de fer a la pràctica, al menys no 
en tots els assumptes, i els nostres focus groups mostren que 
el públic comprèn això. Però les dades també suggereixen que 
reconèixer aquesta complexitat no sembla difuminar el compro-
mís de la gent amb les notícies imparcials. 

Els punts de vista de la gent es tornen més matisats a mesura 
que un els explora. Alguns afirmen que un no pot ser neutral 
sobre alguns principis fonamentals (el racisme sol ser una lí-
nia vermella) o sobre assumptes factuals (el fet que el canvi 

climàtic sigui producte de l’activitat humana), admeten que les 
expectatives d’imparcialitat i d’equilibri poden variar depenent 
de l’assumpte i diuen que els judicis basats en l’evidència dels 
experts podrien de vegades ser apropiats quan no hi ha debat 
sobre un assumpte. 

Les persones més grans i aquelles a la dreta política tendeixen 
a donar suport de forma més forta a la inclusió de totes les 
perspectives. Però entre els joves i entre els que es defineixen 
d’esquerres, aquests sentiments són més febles. Podria ser 
que aquests últims estiguin més familiaritzats amb assumptes 
que els fan pensar de forma diferent. Aquí moviments socials 
com Black Lives Matter i el #MeToo, que es van enlairar a les 
xarxes socials cap a les que miren els joves i que han trobat 
suport entre l’esquerra política, així com la preocupació pel 
creixent escepticisme envers la ciència i per l’extremisme de 
dretes, donen forma a punts de vista sobre el paper dels perio-
distes en ser més clars. Hi ha un èmfasi en el deure del perio-
disme amb la precisió i amb els fets, així com amb la moralitat 
i la justícia social. 

No obstant això, fins i tot en aquest grup hi ha un fort sentiment 
de que el periodisme imparcial és important, i hi ha una reticèn-
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cia a que els periodistes prenguin partit per una perspectiva o 
al fet que excloguin punts de vist, tret que siguin perillosos. Un 
cop tenen els fets, la majoria de la gent vol ser exposada a un 
ventall de punts de vista. Més encara, el que els participants en 
els nostres focus groups ens diuen és que reconeixen que se 
senten atrets sovint per les notícies parcials. Però el que la gent 
diu que vol és una base fiable d’informació clara, factual i im-
parcial. Més enllà d’això, ells poden explorar opinions en altres 
llocs on esperen trobar-les: per exemple, en les xarxes socials, 
en els podcasts, en les tertúlies o a les pàgines d’opinió.

Un desafiament per als mitjans és com oferir aquesta barreja 
desitjada i com fer que la informació imparcial i objectiva sigui 
més entretinguda sense lliscar cap a la parcialitat. Això pot ser 
difícil, com la gent apunta, a mesura que les plataformes i els 
nous formats (xarxes socials, podcasts) es fan més informals 
i a mesura que els gèneres es barregen i es fan més difícils 
de distingir. Les pràctiques de la imparcialitat s’han d’adaptar 
a aquestes noves formes de produir i consumir notícies, però 
les nostres evidències indiquen que la gent dóna suport de for-
ma decidida els ideals d’imparcialitat, fins i tot en països amb 
diferents sistemes de mitjans i tradicions. (Il·lustració: trusttalk)

NOTA: El Butlletí us ofereix  el treball realitzat per la BBC sobre 
la imparcialitat en el periodisme i els mitjans. Porta per títol Im-
partiality ( és en anglès). CLICAR AQUÍ  
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Més inversió i més facturació: així 
veuen el futur els professionals 
catalans del màrqueting i la 
comunicació 
Per Reason Why

El sector del màrqueting i la comunicació de Catalunya és un 
sector atomitzat de petites empreses. Està compost majori-
tàriament per marques amb inversions inferiors a 500.000 eu-
ros anuals i agències de serveis de menys de deu treballadors 
i facturacions per sota el milió d’euros. Durant la pandèmia, 
aquestes últimes han vist reduïda la seva remuneració, tot i que 
els pressupostos de les marques no s’ha reduït.

Aquesta és la panoràmica que el Col·legi del Màrqueting, la 
Comunicació, la Publicitat i els Relacions Públiques de Cata-
lunya, juntament amb Collaborabrands, fa de la indústria cata-
lana en el primer estudi d’expectatives d’evolució del Marketing 
i la Comunicació a Catalunya. L’informe s’ha realitzat atenent 
a les respostes de 135 directius i professionals de sector (45 
marques i 73 agències) que treballen a la comunitat autònoma, 
entre els mesos de juny i juliol d’aquest any.

En la seva radiografia, la investigació presenta una indústria 
que ha perdut dinamisme en els últims anys, però que s’està 
sabent adaptar apostant per la digitalització per enfrontar-se 
a un futur que estarà centrat en els continguts i basat en les 
dades. A més, destaca l’optimisme compartit entre marques i 
agències que fa a la recuperació després de l’impacte del coro-
navirus en els seus negocis.

L’impacte de la pandèmia
Una de les principals conclusions de l’estudi és que les mar-
ques han mantingut els seus pressupostos durant la pandèmia. 
Així, la mitjana de inversió en màrqueting el 2020 s’ha situat 
en 3.860.000 d’euros, una xifra que és un 3,3% superior a la 
registrada el 2019, quan es va arribar als 3,7 milions d’euros. 
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En canvi, les agències han patit un fort descens de la seva fac-
turació durant l’any passat. La facturació mitjana d’aquestes 
companyies es va situar el 2020 en 741.650 euros, el que re-
presenta un -32,5% que el 2019.

Des del Col·legi consideren que la diferència entre l’increment 
de les inversions en màrqueting i comunicació i la baixada de 
la facturació de les agències de serveis podria ser deguda al 
fet que els anunciants han invertit més en mitjans pagats, però 
també al fet que les marques utilitzen més serveis a menys 
cost. Circumstància que explicaria que el 47% de les agències 
consultades hagin demanat un crèdit ICO per fer front a la situa-
ció derivada de la pandèmia.

Posant el focus sobre com ha evolucionat el sector del màrque-
ting i la comunicació, l’anàlisi apunta a una divisió d’opinions. 
Gairebé el 58% de les marques consideren que la indústria ca-
talana ha evolucionat positivament en termes de dinamisme i 
nivell d’activitat, mentre que el 62% de les agències opinen que 
l’ha fet de forma negativa.

 
Referent a això, el 62% dels professionals enquestats entenen 
que el creixement del sector està vinculat a la capacitat de Ca-
talunya per atreure startups i companyies tecnològiques. Així 
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mateix, el caràcter emprenedor dels professionals de sector a 
Catalunya i el desenvolupament de les pròpies companyies ca-
talanes, que afecta les inversions en màrqueting i comunicació, 
també estarien entre els motius assenyalats.

Per contra, la pèrdua continuada de headquarters o oficines 
centrals ubicades a Catalunya de grans empreses multinacio-
nals figura com la principal raó per la pèrdua de dinamisme del 
sector. Així mateix, la disminució del dinamisme de les mateixes 
companyies locals o la tensió política generada pel referèndum 
d’autodeterminació del 2017, també serien qüestions influents 
en aquest sentit.

És per això que els directius de les agències destaquen la idea 
que a Catalunya hi ha poques empreses grans que prenguin 
decisions de màrqueting on poder créixer. És més, el 81% dels 
consultats creuen que els principals creixements de facturació 
vindran de clients amb oficines fora de la comunitat. Concreta-
ment, el 47% apunten que vindran de companyies amb oficines 
a la resta de l’Estat espanyol i el 34% que de fora de l’estat.

Cap al futur amb optimisme
Marques i agències miren el futur del sector del màrqueting i la 

comunicació a Catalunya amb optimisme. I és que el 55% dels 
professionals enquestats consideren que la indústria guanyarà 
dinamisme. Entre els motius d’aquestes expectatives es troba 
l’efecte rebot de l’economia després de la pandèmia, en primer 
lloc; i, de nou, la capacitat de Catalunya d’atreure startups i 
companyies tecnològiques. Encara que en tercera opció també 
hi ha la recuperació del sector del turisme i els serveis.
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A més, aquesta perspectiva també hi és a la inversió. Entre 
els directius de marques, el 57% creuen que les inversions en 
màrqueting i comunicació pujaran al voltant del 5% i un 43% 
creu que pujaran més d’un 5%. Un optimisme que es manté a 
llarg termini, ja que les previsions es mantenen per d’aquí a dos 
anys. El 92% consideren que els pressupostos de màrqueting 
de 2023 pujaran més d’un 5% respecte al 2022.

El mateix succeeix en el terreny de la facturació. El 2022, el 
79% de les agències consultades esperen incrementar la seva 
facturació més d’un 5%, mentre que de cara a 2023, la xifra 
creix fins al 87%.

Un matí digitalitzat
Els professionals són conscients que aquest creixement es-
tarà estretament lligat a la consolidació i desenvolupament del 
context digital. En aquest sentit, consideren que el màrqueting 
digital, l’e-commerce, i les estratègies en xarxes socials seran 
les especialitats que més creixeran en els propers tres anys. No 
obstant això, també destaquen disciplines com el data science, 
la captació de leads o el mobile màrqueting i el branded con-
tent.

En conseqüència, els enquestats afirmen que serà necessària 
l’ampliació de capacitats. El 68% dels professionals participants 
en l’estudi del Col·legi tenen previst ampliar la seva formació en 
els propers dos anys, percentatge que augmenta fins al 82% 
entre els joves entre els 18 i els 35 anys. El màrqueting digital, 
les estratègies de comunicació, el data Science, les estratègies 
de branded content i de social media són les àrees en què els 
professionals planegen continuar formant-se. (Infografies: mar-
quetingicomunicacio i Reason Why)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors l’Estudi de 
les expectatives sobre l’evolució del sector del marketing y la 
comunicació a Catalunya. CLICAR AQUÍ  
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Qui és periodista i qui no?
Per Juan Carlos Laviana / The Objective

A què ve aquesta obsessió 
per saber qui és periodista i 
qui no? El periodisme, com 
a professió liberal, és una 
professió oberta. El periodis-
me no és com la medicina o 
l’advocacia, l’exercici neces-
sita una col·legiació prèvia. 
Cada vegada que algú s’apura 
a establir qui és periodista i qui 

no, és per posar-se a tremolar.

El corporativisme s’ha tornat a posar en funcionament si és que 
alguna vegada s’ha aturat. El periodista oblida massa sovint 
que no és el titular de cap dret. Només és el portador del dret 
delegat de llibertat d’expressió. I, per tant, no pot convertir-se 
en expenedor de carnets. L’únic amb capacitat per a decidir qui 
és periodista o no és el lector, l’oient o l’espectador.

Que el ciutadà diposita el seu dret en mans de tertulians o  in-
fluencers, doncs ja s’ho farà. Està en el seu ple dret de cedir 
el seu exercici a Pablo Iglesias,  Ibai Llanos, Gerard Piqué o 
Alviste Pérez. Només faltava. Però difícilment cap d’ells, per 
diferents motius, poden ser considerats periodistes per més se-
guidors, més aviat fans, que tinguin.

Es ve parlant d’intrusisme en aquesta professió des que Théo-
phraste Ranaudot va posar en circulació en 1631 la seva Ga-
zeta, considerada el primer periòdic tal com avui l’entenem. El 
franquisme, com van fer totes les dictadures -fascistes, nazis 
o comunistes-  va obligar els periodistes a col·legiar per tenir 
controlats als propagadors d’informació i opinió.  A canvi, els 
facilitava el preuat carnet, que procurava una assegurança mè-
dica gratuït, descomptes per viatjar en Renfe, entrada gratis als 
museus i altres prebendes pròpies del tracte vip a un professio-
nal a qui convenia tenir no només content, sinó lligat curt.

Es va pretendre fer el mateix amb el títol. Es va exigir als perio-
distes, per exercir la seva professió disposar primer del diploma 
de les escoles oficials i després la llicenciatura de les Facul-
tats de Ciències de la Informació. Ara passa una cosa semblant 
amb els màsters, creats per les empreses per disposar de la 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

seva pròpia pedrera i, de passada, controlar l’accés a les seves 
redaccions, previ pagament de l’import.

Està bé que es formi als periodistes, només faltaria, però no 
caiguem en el que  Agustín de Foxà  ridiculitzava amb tant en-
giny a propòsit de les escoles de periodisme. Deia l’escriptor i 
periodista que, amb el mateix criteri, “podrien establir unes opo-
sicions a poeta, una escola d’enginyers de dramatúrgia o uns 
vedats en sonets”. És clar que Foxà  considerava el periodisme 
ni més ni menys que “un art”, Que “precisament es diferencia 
del científic en que és un do”. Do, deia, que “és el contrari de la 
màquina... està més a prop de la vareta de la fada, del regal... 
és atorgat sense saber per què”. Qualsevol que hagi viscut en 
una redacció sap que el títol no fa necessàriament al bon perio-
dista, però el do, si. Quants grans periodistes hauríem perdut 
d’haver exclòs a aquells que no tenen el títol oficial. El qualifi-
catiu oficial i el periodisme són incompatibles per naturalesa.

Es publiquen tesi molt interessantíssimes sobre el diví i l’humà, però 
potser hauríem de tornar al principi i promocionar una tesi que res-
pongués a la pregunta: què és ser periodista en aquesta nova era. 
Però deixem a acadèmics i investigadors que busquin una resposta 
científica a la qüestió. No ens convertim en jutge i part.

Sembla indubtable que el periodisme viu la crisi més gran de 
la seva història. Crisi, entre moltes altres raons, per la man-
ca de definició. La inquietud ha provocat que es busquin cam-
ins de sortida molt allunyats de les essències de la professió.  
Són molts els que s’han convertit en mers tuiters o en mers 
tertulians, en creadors de contingut, en esclaus del clickbait. 
Això, sumat a altres factors, és el que ha portat a la professió 
a aquesta inèdita situació de precarietat. És comprensible que, 
sent tan vulnerables avui en dia, molts informadors i opinadors 
clàssics, o tradicionals (legacies), s’atrinxerin darrera de les se-
ves capçaleres per evitar l’allau d’intrusos.

Al mateix temps, resulta paradoxal que quan la premsa és víc-
tima, ironies de la destinació, de la seva pitjor premsa, cada 
vegada són més els que aspiren a aconseguir la considera-
ció de periodistes. Una mica de sex appeal li quedarà enca-
ra a la professió quan el mateix exvicepresident de Govern es 
qualifica a si mateix no només com a simple periodista, sinó ni 
més ni menys que com “periodista crític”. Aquesta paradoxa 
l’expressava amb la seva habitual ironia Josep Pla en el seu  
Quadern Gris, quan va sentenciar allò que “ser periodista en 
aquest país és ben poca cosa, però ai si jo arribés a ser-ho!”.
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El que passa amb els polítics que envaeixen els espais tradi-
cionalment ocupats pels periodistes no és més que una pro-
longació d’una guerra de fons, que persegueix acabar amb els 
incòmodes i enutjosos intermediaris. Van descobrir a les xarxes 
socials una arma poderosíssima per saltar-se als mediadors en 
la seva comunicació amb els ciutadans. Però les xarxes socials 
no van ser la panacea que ells creien. A les xarxes els falta cre-
dibilitat  i, per això, recorren als mitjans tradicionals -emissores 
de ràdio, diaris, cadenes de televisió- que, malgrat tot, seguei-
xen gaudint de la reputació que només dóna la credibilitat.

Hi ha, d’altra banda, una exigència que cada vegada complei-
xen menys els periodistes i que ha contribuït de manera decisi-
va al descrèdit. Un periodista no hauria de tenir més carnet que 
el DNI. No crec -i aquesta és una opinió molt personal- que un 
periodista amb carnet de partit -o de club de futbol, si es dedica 
a l’esport- pugui ser bon periodista. Aquesta és precisament 
la raó per la qual  Ábalos, Iglesias, Calvo, Álvarez de Toledo 
o Piqué no han de ser considerats periodistes. El que no és 
obstacle perquè les seves opinions tinguin cabuda en un mitjà 
de comunicació. Perquè no ha d’escriure un polític en la prem-
sa o participar en una tertúlia. És que, salvant les distàncies, 
rebutjaríem un article de Churchill o d’Azaña, per ser polítics? 

O la seva participació en una tertúlia? Si jo fos director, per des-
comptat que no faria fàstics a la seva col·laboració.

Veus autoritzades han hagut d’intervenir en el debat per recor-
dar el que hauria de ser evident. Així,  Víctor de la Serna, bon 
coneixedor de la professió des de fa dècades, va intervenir en 
la polèmica per recordar el que qualifica de “bajanada”: “Un 
tertulià no és un periodista pel fet de ser tertulià, sinó només 
si exerceix l’ofici fora de les tertúlies. Una tertúlia de ràdio o 
televisió no és periodisme”. I  Javier Ayuso , bon coneixedor de 
l’ofici des de trinxeres ben diferents, li va posar nom i cognoms: 
“Pablo Iglesias té tot el dret a intervenir en tertúlies, com fan 
advocats, economistes, metges... però no s’ha de confondre 
amb ‘periodisme crític’”.

Confusió és el concepte clau. Confondre a l’audiència sobre qui 
defensa millor els seus dret a la llibertat d’expressió, si el mili-
tant o el periodista, s’ha convertit en el  casus belli  d’una cam-
panya que només té per fi desacreditar el periodisme. Lectors, 
oients i televidents tenen l’última paraula. (Fotografia: Twitter 
Ibai Llanos/Twitter)
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