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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Èxit de la 24a assemblea de l’AMIC, a la Ràpita
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Surt al mercat del ‘commerce content’ una proposta que ofereix ingressos extra als editors

COMUNICACIÓ DIGITAL
Tendències del periodisme digital pel 2021, segons els guanyadors dels Online Journalism Awards

PUBLICITAT I MÀRQUETING
i2p: Els mitjans impresos encapçalen les pèrdues en inversió publicitària entre gener i setembre

NOVES EINES
Com els editors poden augmentar la velocitat del seu lloc web i millorar l’experiència de l’usuari

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Panorama dels mitjans nadius digitals locals: un ecosistema en ebullició

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Finançament de membres per a periodisme: rànquing exclusiu de les millors marques
TRIBUNA: Una jutge exigeix a eldiario.es que reveli les seves fonts d’informació
PETIT REPORTATGE: L’evolució del malvertising i el seu impacte en el futur de l’edició
ANÀLISI: Investigadors espanyols conclouen que Facebook és capaç de segmentar publicitàriament a una sola persona
DOSSIER: Eines comercials per a redaccions: una nova guia GIJN
OPINIÓ: Avenços cap a la paritat de gènere en les redaccions dels mitjans?
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Èxit de la 24a assemblea de l’AMIC, a 
la Ràpita
Per Redacció AMIC

  
Aquest divendres, 22 d’octubre, l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós; el secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació, Oriol Duran, i el secretari de la Difusió del Govern 
de la Generalitat, Jofre Llombart, han assistit a l’acte juntament 
amb quasi un centenar d’associats, proveïdors i representants 
institucionals.

L’Auditori Sixto Mir, de la Ràpita, ha sigut l’espai encarre-
gat d’acollir l’assemblea ordinària de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC), en la qual es fa balanç del 
darrer any, s’expliquen els nous objectius i es debaten els rep-
tes de futur.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha obert l’assemblea tot 
destacant que “l’AMIC és un referent en tot l’espai comunicatiu 
dins l’àmbit català. Un espai que facilita la vida als mitjans asso-
ciats en l’elaboració de continguts i dona resposta a les seves 
necessitats”.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
també ha assistit, de forma virtual, per adreçar unes paraules 
als assistents: “en un moment en què hi ha molta informació és 
més essencial que mai la feina dels mitjans de comunicació per 
fer arribar informació contrastada a la ciutadania, per fer emer-
gir els debats i per avançar en drets individuals i col·lectius”.

En el decurs de l’assemblea s’ha presentat la memòria 
d’activitats de l’Associació, els serveis que ofereix l’AMIC i els 
resultats de l’any 2020, que amb un augment dels ingressos 
del 10% ha superat els 2.426.000 €, com també el nombre total 
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d’associats que arriben als 470 -181 mitjans en paper i 289 mi-
tjans digitals-, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb 
l’afegit que, del total de mitjans de l’AMIC, 251 estan auditats 
per OJD, PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l’estat espanyol.

També s’han presentat les novetats més destacades d’enguany, 
que són: el llançament de la nova web del Banc de Continguts; 
la nova web d’AMIC Illes Balears; la 1a edició del nou curs “For-
mació en Vendes” per als associats; la incorporació de l’AMIC 
en l’accionariat de Catvertdata, empresa dedicada a la gestió 
de publicitat programàtica en català, i la realització de les 2a i 
3a Jornades de Periodisme de Proximitat a València.

A més a més, s’han mostrat els objectius de treball i el 25è ani-
versari de l’AMIC que se celebrarà el pròxim any. D’una banda, 
destaca l’edició de la publicació “AMIC 25”, on hi haurà un re-
cull dels temes més destacats d’aquests anys, opinió d’experts 
parlant del sector, propostes de futur, evolució, etc. Per l’altra, 
destaca l’aposta per l’impuls del Laboratori d’Innovació i Recer-
ca, liderat per en Genís Roca, amb la participació d’experts com 
Carmina Crusafon, Josep Maria Ganyet, Pepe Cerezo, entre 
d’altres; des d’on s’oferiran propostes reals per a la millora i la 
reconversió dels editors. Un sector que cada cop més necessita 

diversificar els canals d’informació i les fonts d’ingressos, com 
els clubs de fidelització, i on els formats tradicionals de la publi-
citat donen pas a altres models.

El 2020 i el 2021 també han sigut dos anys rellevants amb diverses 
campanyes a destacar. Per un costat, des de l’AMIC es va crear 
la campanya “Obrim la finestra a la informació de proximitat” amb 
l’objectiu de mostrar a la societat i a les administracions públiques 
la importància de la premsa de proximitat, on van participar més 
de 150 mitjans. També es va donar suport a la campanya “Finestra 
o passadís”: “Si tries Catalunya, ho tens tot”, de manera desinte-
ressada per fomentar el turisme a Catalunya. Així com, 117 mitjans 
associats van fer difusió dels premis “El Temps de les Arts”.

Per l’altre, s’han impulsat dues campanyes per fomentar el con-
sum de la cultura arreu del país, anomenada “Territori Cultura”. 
La primera es va realitzar el desembre de 2020 on van partici-
par 169 mitjans i la segona campanya es va dur a terme durant 
els mesos de juny i juliol de 2021, on 163 mitjans van ser els 
encarregats de fer difusió d’activitats culturals.

Així mateix amb l’Euroregió, els mitjans de l’AMIC han cobert 
la campanya de recollida de residus “Let’s Clean Up Europe” 
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des de tres punts diferents del territori de manera coordinada: 
Catalunya (Terres de l’Ebre), Illes Balears (Pollença) i regió 
d’Occitània. Diferents mitjans de l’AMIC d’aquests territoris van 
anar a cobrir la jornada on van recollir imatges, declaracions i 
filmacions per poder construir més tard un relat interconnectat.

El president Grau va adreçar unes paraules en el dinar poste-
rior a l’assemblea de l’AMIC: “Ningú té certeses del futur, però 
estic segur que amb innovació, creativitat, qualitat, rigor, voca-
ció de servei públic i periodisme proper a les ciutadanes i ciu-
tadans d’aquest país, garantirem amb solidesa el nostre futur”, 
ha destacat.

El dinar ha comptat amb la presència del secretari de la Difusió 
del Govern de la Generalitat i periodista, Jofre Llombart, qui 
en el seu parlament ha reivindicat el seu compromís per fer 
les coses bé i compartir el repte de digitalització i segmentació 
amb els mitjans. A continuació, Oriol Duran, secretari de Comu-
nicació del Govern i Mitjans de Comunicació, ha destacat que 
l’AMIC és “una de les millors eines per col·laborar, participar i 
treballar conjuntament”. Finalment, l’alcalde de la Ràpita, Jo-
sep Caparrós, ha subratllat que “els mitjans de comunicació, i 
especialment els de proximitat, han de treballar amb les admi-

nistracions conjuntament i en la mateixa direcció per tenir una 
societat millor”.

Cal destacar també que, durant la jornada, s’ha comptat amb 
la presència d’Ignasi Genovès, director general de Difusió de la 
Generalitat de Catalunya; Oona Tomàs, regidora de Polítiques 
Socials i Igualtat, i Sanitat de la Ràpita; Josep Baubí, president 
del Col·legi de Periodistes de Terres de l’Ebre; Elisabet Zapa-
ter, presidenta de PIMEC Terres de l’Ebre; Francesc Fàbregas, 
president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal; Ximo 
Rambla, vicepresident de l’ACPC i representants d’empreses i 
entitats col·laboradores. (Fotografia: Redacció AMIC)
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Surt al mercat del ‘commerce content’ 
una proposta que ofereix ingressos 
extra als editors
Per Màrqueting Digital / Dircomfidencial

L’empresa espanyola New Mall Media acaba d’irrompre en el 
mercat dels mitjans de comunicació amb una proposta disrupti-
va basada en el nou concepte de comerç electrònic content. Es 
tracta d’un sistema híbrid que reuneix els programes d’afiliació 
i la relació amb les principals marques comercials per a propor-
cionar una nova via d’ingressos als editors digitals.

La iniciativa està capitanejada per Nacho Álvarez , fundador i 
conseller delegat, i va iniciar les seves operacions el març pas-
sat. Durant els primers mesos, New Mall va construir la seva es-
tructura operativa i en les últimes setmanes ha entrat a funcionar 
a ple rendiment. Álvarez és el CEO de la companyia i procedeix 
de Grup Godó on va estar a càrrec del departament de publicitat 
programàtica i ingressos indirectes durant els últims anys. 

La companyia afirma que facilita una nova via d’ingressos als 
editors digitals mitjançant un sistema híbrid que reuneix els pro-
grames d’afiliació i la relació amb les marques.

En la gènesi del projecte hi ha el concepte d’unir els esforços 
individuals dels grups de comunicació per obtenir el màxim rendi-
ment dels programes d’afiliació, que permeten obtenir ingressos 
mitjançant la prescripció de productes i serveis. A aquesta pràcti-
ca, que ja s’havia iniciat en el mercat espanyol amb iniciatives aï-
llades, s’agrega un element de valor addicional que és la relació 
amb els mateixos anunciants que volen aprofitar la capacitat de 
recomanació dels mitjans per estendre els seus mercats.

Després de la pandèmia els hàbits de compra estan evolucio-
nant del model de comerç tradicional a l’e-commerce. Cada 
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vegada més, l’usuari s’informa abans de prendre una decisió 
de compra. En aquest context, New Mall Media reconeix que 
ha nascut amb l’objectiu d’oferir solucions de comerç electrònic 
content a anunciants i plataformes.

En els seus primers contactes amb el mercat, New Mall ja 
compta amb una audiència agregada propera als 100 milions 
d’usuaris Comscore, fet que suposa un abast de més del 95% 
per cert de l’audiència internauta a Espanya.

Grups editorials com AtresMedia, El Confidencial, El Espanyol, 
València Plaza, Grupo Joly, Ok Diario, Crónica Global, El Nacio-
nal, 65 i Más, Andaluciaa Información, El Plural, El Independen-
te o El Economista entre altres capçaleres digitals, han subscrit 
els serveis de la nova companyia.

El commerce content és un nou aparador en el qual es posa en con-
tacte a les marques amb els seus clients potencials a través del con-
tingut. L’usuari s’informa sobre quin és el producte que més s’adequa 
als seus gustos i pot executar l’adquisició de manera instantània.

New Mall Media posa a l’abast de l’usuari els aparadors de 
compres dels principals mitjans de l’estat, amb els que ja té 

un acord per gestionar les seves línies comercials. La xarxa 
de redactors realitza una descripció d’un producte o gamma de 
productes i serveis que prova perquè l’usuari pugui informar-
se per prendre la millor decisió i executar la compra de forma 
directa des del seu portal d’internet preferit.

El model de comerç electrònic content a Espanya està co-
mençant a consolidar-se. “Estem encara en una fase d’inici 
amb moltíssim recorregut, cal posar l’ull en el que estan fent 
des dels EUA per veure la tendència i evolució de mercat, com 
Wirecutter (l’aparador de compres del The New York Times) 
que va facturar més de 180 milions de dòlars en accions fixes i 
variables l’any 2020; o BuzzFeed, mitjà per al qual aquesta línia 
representa el 21% dels seus ingressos”, relata Álvarez.

Aquest tipus d’iniciativa suposa, de fet, una aliança de grups 
editorials que són competència entre si. No obstant això agru-
pen els seus interessos com una via addicional de genera-
ció d’ingressos i se sumen a altres disciplines de generació 
d’ingressos, com poden ser Wemass o Alayans, que gestionen 
l’inventari programàtic per a alguns dels principals mitjans de 
comunicació espanyols. (Infografia: Search Engine Journal)
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L’Eurocambra exigeix un fons 
permanent per garantir la 
independència dels mitjans

El Parlament Europeu ha reclamat un fons permanent per als 
mitjans de comunicació de la UE per garantir la seva indepen-
dència financera i política i la del periodisme. En una resolució 
aprovada dimecres, l’Eurocambra demana un “suport substan-
cial” al sector per ajudar a què es recuperi de la pandèmia i 
continuï amb la transformació dels models de negoci de l’era 
digital. La resolució va rebre 577 vots a favor, 47 en contra i 76 
abstencions.

L’Eurocambra també apunta que els fons de recuperació de la 
UE destinats al sector han de donar suport a les organitzacions 
de mitjans en aquells països europeus on els mèdia s’enfronten 
a una pressió financera i política particular o a afectacions de 
l’estat de dret.

Protegir els mitjans de governs i intimidacions judicials.- A 
més, davant la “captura” governamental de mitjans de comuni-
cació en alguns estats membres i les demandes judicials diri-

gides a “intimidar i silenciar” periodistes (com per exemple, el 
procés obert contra Albert Garcia), l’Eurocambra exigeix eines 
legislatives i no-legislatives per protegir les organitzacions de 
mitjans.

La resolució aprovada també assenyala els perills de l’impacte 
econòmic “desproporcionat” i el comportament “depredador” 
de les plataformes digitals globals que dominen els mercats 
de dades i publicitat, i tenen el poder d’eliminar contingut legal 
proporcionat pels mitjans. En aquest sentit, exigeix l’adopció 
urgent de les noves legislacions de serveis i mercats digitals, 
les quals considera que poden proporcionar igualtat de con-
dicions als mitjans de la UE i garantir un accés igualitari a les 
dades i normes sobre polítiques de publicitat en línia. (Font: 
Comunicació 21)

La CE crea un grup d’experts per 
fomentar l’alfabetització digital

La Comissió Europea (CE) va posar aquest dimarts en marxa 
oficialment un grup d’experts sobre la lluita contra la desinfor-
mació i el foment de l’alfabetització digital a través de l’educació 
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i la formació, especialment dels joves. La missió d’aquest grup, 
format per 25 experts, és ajudar a preparar directrius pràctiques 
per a professors i educadors sobre com abordar la desinfor-
mació i promoure l’alfabetització digital a través de l’educació 
i la formació, va precisar la comissària d’Innovació, Recerca, 
Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, en un comunicat.

“Avui en dia, el pensament crític i l’avaluació de la qualitat de la 
informació a la qual accedim en línia és una competència tan 
crucial com la lectura i l’escriptura”, va subratllar la comissària. 
Per això, Brussel·les vol capacitar els joves “perquè contribuei-
xin al món del debat i la discussió en línia”.

Per aconseguir-ho, va afegir la política búlgara, “treballarem, 
a través d’aquest grup d’experts, amb els nostres professors 
i educadors, com a veritable motor del canvi en l’educació i 
la formació”. La CE ha precisat que la creació d’aquest grup 
s’emmarca en la voluntat de l’executiu comunitari de reforçar 
l’objectiu del seu Pla d’Acció d’Educació Digital, aprovat fa un 
any i que pretén oferir una educació digital d’excel·lència a tots 
els alumnes de totes les escoles d’Europa. (Font: swissinfo)

Facebook pagarà a la premsa 
francesa per poder publicar les seves 
notícies a la plataforma

La companyia de Mark Zuckerberg  ha anunciat aquest dijous 
un acord amb l’Alliance de la Presse d’Information Générale 
(APIG), l’Aliança de Premsa d’Informació General de França. 
Aquest els permet pagar a banda dels mitjans francesos per 
aconseguir els “drets veïns” de les seves notícies, escriu Ra-
quel Holgado a 20 minutos.

Segons han explicat les dues entitats en un comunicat de prem-
sa, aquest acord de llicència “enfortirà la qualitat de la informa-
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ció en línia per als usuaris de Internet i els editors a França, 
així com la inversió de Facebook en el sector dels mitjans de 
comunicació”.

Aquesta decisió s’ha pres després que Google apel·lés al set-
embre la multa de 500 milions d’euros pels drets de les notícies 
que publiquen els mitjans de comunicació francesos. Aquest 
conflicte entre els editors de premsa francesos i Google es va 
originar a causa dels drets que la companyia havia de pagar 
pels continguts de premsa que apareixien en els resultats de 
cerca. (Font: 20 minutos – fotografia: RTS)

El Rotary Club Sant Cugat reconeix el 
TOT Sant Cugat
  

El TOT Sant Cugat va ser guardonat per ser “un referent in-
formatiu i una eina d’integració social”. Ramon Grau, editor de 
Totmedia, es va mostrar orgullós de poder recollir aquesta Ve-
nus de Sant Cugat 2020: “Gràcies per haver pensat en el TOT 
Sant Cugat en el 35è aniversari i fer-ho en el 2020, un any 
tan difícil per a totes i tots. Ha estat un any en què hem vist 

ben a prop la desgràcia i la incertesa, però en què també hem 
vist aflorar valors que semblaven lluny: la solidaritat, el servei 
públic, l’escalf de la gent i de les coses properes; valors que 
inspira al Rotari i també en bona part el TOT. Tant de bo aquests 
valors perdurin en el temps”.

Amb això, una vegada més el Rotary Club Sant Cugat va 
mostrar-se al costat del teixit associatiu del municipi i va poder 
premiar a aquelles entitats i persones referents de Sant Cugat, 
l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Gemma Navarra i Mònica 
Terribas, en un sopar a la Masia Can Ametller davant de més 
d’un centenar de convidats.
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L’Informatiu de Palau-solità i 
Plegamans comença una nova etapa

L’Informatiu de Palau-solità i Plega-
mans es transforma i comença una 
nova etapa amb un nou disseny, 
més pàgines, nous col·laboradors i  
noves seccions  que acompanyaran 
a la informació de sempre.
D’una banda, s’ha dividit la revis-
ta en quatre grans apartats: els Serveis, les seccions fixes, 
l’Opinió i l’àrea d’Actualitat. D’altra banda, hi ha un nou disseny 
per remarcar un dels actius més importants de L’INFORMATIU, 
la publicitat. El que fins ara era un discret sumari d’anunciants 
passa a prendre el protagonisme. Un dels canvis ha sigut la 
capçalera, també hi ha hagut un canvi tipogràfic

Aquesta estructura de continguts es recolza sobre una amplia-
ció de la paginació de la revista. Aquest és una novetat que de 
fet ja està en marxa des de fa tres mesos. Un canvi de rotativa 
ha permès a L’INFORMATIU anar a 48 pàgines de mitjana, en-
front de les 40 habituals que tenia anteriorment.

Les xarxes com a aparador i la web com a hemeroteca
El canvi de L’Informatiu es veu també reflectit en el món digital. 
En aquesta nova etapa la revista potenciarà la seva presèn-
cia en les xarxes, especialment a Instagram, on disposa ja de 
2.000 seguidors. La web www.linformatiu.cat s’adaptarà al nou 
format d’ací a poc temps, incorporant noves funcions i remode-
lant el disseny de les seccions existents.

“Malestar” a les redaccions de Prensa 
Ibérica per la falta d’un protocol clar 
per a l’intercanvi de continguts
La intenció de descentralit-
zar la informació, nodrir-se 
de continguts de capçale-
res companyes i remar amb 
1.200 redactors a favor de la 
pluralitat era molt bona fins 
que s’ha posat en pràctica. Al 
menys aquest és el sentir que recorre les redaccions dels dife-
rents mitjans de Prensa Ibérica després de la posada en marxa 
d’El Periódico d’Espanya.
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Segons ha pogut conèixer Dircomfidencial, entre els periodistes 
de diaris com El Periódico de Catalunya, Mediterraáneo o La 
Opinión de Múrcia hi hauria “malestar i preocupació” a causa 
de el descontrol que està provocant el sistema d’intercanvi de 
continguts entre els diferents digitals de l’editora. I és que, el 
diari dirigit per Fernando Garea anunciava dies abans del seu 
llançament que el nou diari aprofitaria “tot el potencial que ofe-
reix el planter de periodistes del grup”, nodrint-se de continguts 
de les delegacions implantades en diferents parts d’Espanya. 
No obstant això, “cal saber com”, expressen fonts de el sector.

Sobre això les mateixes veus han explicat que els redactors 
estan molestos per dos motius: l’econòmic i l’organitzatiu. El 
primer d’ells té el seu origen en la forma en què es pagava 
aquesta forma de treballar quan el Grup Zeta encara no havia 
estat comprat per Prensa Ibèrica. “En aquell moment les infor-
macions d’El Periódico de Catalunya que, per exemple, eren 
publicades pel diari d’Aragó, Extremadura o la Mediterrània se 
li pagaven al redactor com un plus i no hi havia massa compli-
cacions tècniques”.

“En aquest sentit, la crònica política de, per exemple, un redac-
tor de Madrid, la poden publicar si volen els 24 diaris del grup i 

el redactor cobrarà el mateix.. A més, cal recordar que, tot i que 
pertanyen al mateix grup, són diferents empreses.

D’altra banda, és la “falta d’un protocol” clar el que té trastor-
nats en aquest moment als professionals. “No tenen un protocol 
fet, no saben com actuar i al periodista tampoc se l’informa de 
quins diaris faran servir la seva informació”, expliquen fonts pro-
peres al grup. Així mateix, fonts internes afegeixen que «sem-
bla que les delegacions estem treballant per EPE». (Font: Dir-
comfidencial – infografia: Prensa Ibérica)

La Unió de Periodistes demana una 
agència de notícies valenciana

La Unió de Periodistes Valencians 
reclama la creació d’una agència de 
notícies del País Valencià. Així ho va 
expressar dilluns la seva presidenta, 
Noa de la Torre, a les Corts Valencia-
nes davant la subcomissió d’estudi 
per a la millora de la Llei del servei 
públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.
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“Una agència Efe valenciana. Independent d’À Punt, però de 
caràcter també públic, amb voluntat de donar servei als mitjans 
de comunicació tant públics com privats. Seria una manera 
d’enfortir l’espai mediàtic valencià i de vertebrar el territori amb 
informació de proximitat a l’abast de tots els mitjans (a través de 
la cessió de continguts als mitjans públics o de la seua venda 
als mitjans privats)”, va exposar De la Torre.

La viabilitat econòmica d’À Punt.- Per altra banda, Noa de la 
Torre també va alertar que la barrera del terç en la despesa de 
plantilla perjudica el projecte d’À Punt Mèdia. “L’obligació que el 
cost de personal no puga superar el terç del pressupost total de 
la corporació suposa un llast. Eixe encotillament de la llei –que, 
a més, és arbitrari– està perjudicant la consolidació del projec-
te. Entre eixe plantejament i el malbaratament de recursos que 
va suposar Canal 9, hi ha tot un món per explorar”, va apuntar 
la presidenta de la UPV.

La presidenta de la UPV també va denunciar que els professio-
nals contractats a través de productores audiovisuals externes 
tenen pitjors condicions laborals que els d’À Punt, malgrat mol-
tes vegades realitzen la càrrega de treball que no pot assumir la 
plantilla del mitjà públic. (Font: uniodeperiodistes.org)
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Tendències del periodisme digital pel 
2021, segons els guanyadors dels 
Online Journalism Awards
Per Lab RTVE

 
Els guanyadors dels Online Journalism Award han donat bona 
mostra del que en 2021 significa fer el millor periodisme a In-
ternet a tot el món. Dinou categories que tracten d’abastar 
l’amplitud de treballs que permet la xarxa i que van des de 
projectes d’àudio a narratives immersives passant per notícies 
d’últimes hora, innovació o vídeo. A més, en aquesta edició 

s’han inclòs tres noves candidatures: pandèmia, justícia social 
i periodisme estudiantil.

Un dels guanyadors ha estat Parir al segle 21, el documental 
interactiu del Lab de RTVE produït al costat de la producto-
ra  Barret Cooperativa  i la cadena pública valenciana  À Punt 
Mèdia, en la categoria Excel·lència i innovació en narratives 
visuals digitals, en la secció de ‘Petites redaccions’.

Els ‘Online Journalism Award’ són una guia perfecta per desco-
brir el periodisme que ve i des del Lab de RTVE han proposat 
diversos treballs que reflecteixen les tendències periodístiques 
que estan aterrant i assentant en les redaccions, per exemple:

Periodisme col·laboratiu: “Mutilat: quan els gossos policia 
són armes”
Periodistes de diversos mitjans, alertats per l’onada de protes-
tes i l’ús de gossos policia  en les mateixes, van començar a 
investigar el tema en diversos punts dels Estats Units. Alguns 
estaven a Alabama, altres a Indianapolis i una tercera investiga-
ció a Louisiana. Quan els diferents mitjans van descobrir que no 
eren els únics fent aquesta investigació, van decidir unir forces 
per fer un retrat dels atacs de gossos policia a escala nacional.
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Durant l’elaboració de la feina van descobrir que la majoria de les 
víctimes van ser acusades de delictes menors o que ni tan sols eren 
sospitosos. A més, sovint les víctimes patien ferides greus i cicatrius 
tota la vida. Per aquest projecte l’equip va construir una  base de 
dades de tot els Estats Units  amb més de 150 incidents greus.

Gràcies a aquesta investigació, van poder demostrar la  rela-
ció directa entre els atacs de gossos policia i el racisme, com 
aquest tipus de violència afectava en major proporció a per-
sones racialitzades. Aquest treball mostra com, a través de la 
col·laboració entre redaccions dispars, es pot arribar a dades 
concloents. A més, mostra una mirada diferent cap al racisme 
institucional als Estats Units.

Aquest projecte ha estat realitzat per The Marshall Project,  AL.com, 
IndyStar, The Baton Rouge Advocate i The Invisible Institute. El guar-
dó ha estat en la categoria d’‘Excel·lència en col·laboració i aliances’.

Innovar per comptar les ‘hard news’: Un curs polític comp-
tat pel New York Times
La cobertura del diari The New York Times de temes d’actualitat 
ha estat reconeguda amb el Premi general d’excel·lència en el 
periodisme en línia “a la categoria de grans redaccions”. El se-

guiment del coronavirus, les eleccions presidencials, l’assalt al 
Capitoli o els temes racials i mediambientals han estat algunes 
de les cobertures més destacades de 2021 al diari.

Per a la seva realització s’han utilitzat infografies i mapes ani-
mats que evolucionen a mesura que avança l’article, com en el 
reportatge “Com guanyar el virus”. En el seguiment de les elec-
cions, van crear una eina anomenada ‘the needle’, l’agulla en 
castellà, que analitza els resultats incomplets per mostrar qui 
anava camí de guanyar. David Shor, científic de dades polítics, 
va qualificar aquestes agulles com “la peça tècnicament més 
impressionant de periodisme polític en l’última dècada”. 

Quan desenes de seguidors de Trump van assaltar el Capito-
li a principis de 2021, la capçalera nord-americana va utilitzar 
vídeos en directe, infografies, il·lustracions o  seguiment minut 
a minut, així com una narrativa visual immersiva per donar-li 
sentit a el caos informatiu que s’estava creant. 

Podcast basat en periodisme de dades: “Canary: The 
Washington Post Investigates”
No és cap novetat que el podcast està de moda i que els refe-
rents d’aquest format es troben als Estats Units. ‘Canary’, re-
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https://www.themarshallproject.org/2020/10/02/when-police-violence-is-a-dog-bite
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-spread.html?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/12/us/capitol-mob-timeline.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/12/us/capitol-mob-timeline.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/podcasts/canary/
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alitzat per The Washington Post, és el perfecte exemple d’un 
podcast cura en la seva narrativa i el seu to i mostra com tractar 
temes tan delicats com les agressions sexuals a les dones a 
través d’una mirada responsable i respectuosa. 

Per a aquest reportatge es van recopilar més de 75 hores 
d’àudio gravades en els viatges de l’equip per tres estats, nom-
broses trucades telefòniques amb les fonts, juntament amb mi-
lers d’hores de recol·lecció i filtrat de dades i investigacions en 
diferents tribunals. ‘Canary’ ha guanyat el premi a l’Excel·lència 
en narratives d’àudio digitals. (Infografia:RTVE.es)

El Social.cat, guardonat als Premis 
Montserrat Roig de Barcelona
  
El Social.cat ha estat guardonat als Premis Montserrat Roig al 
periodisme i la comunicació social de Barcelona 2020. En con-
cret, el digital de l’acció social a Catalunya ha rebut el Premi 
Especial del Jurat per la seva trajectòria i “per ser un referent 
periodístic” dins del sector social.  

El jurat, format per persones de reconeguda trajectòria professio-
nal en els àmbits de la comunicació i dels drets socials, ha reco-
negut per unanimitat el compromís social i periodístic del Social.
cat, que amb més de 12 anys de vida, segueix fent bandera d’un 
periodisme que aposta per la diversitat, la inclusió i la transforma-
ció social. Segons els membres del jurat, per això, el Social.cat 
s’ha convertit “en un referent periodístic en les qüestions socials”.

A més, el jurat també ha valorat la participació oberta de les en-
titats socials que col·laboren al mitjà, en la seva secció d’opinió, 
on entitats, i experts del sector enriqueixen el projecte amb les 
reflexions i experiències de la seva praxis diària “un valor afegit 
que s’ha tingut en compte”, han anunciat durant l’acte, que ha 
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tingut lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i ha 
estat presidit per la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

La premsa espanyola ingressarà tot 
just 40 milions per les subscripcions 
digitals en 2025

Els editors espanyols es-
tan concentrats en desen-
volupar el model de subs-
cripcions digitals, donat el 
descens d’altres línies de 
negoci, com és la venda 
de publicitat i d’exemplars 
en les versions impreses. 
No obstant això, les subs-
cripcions digitals amb prou 
feines aportaran 34 mi-
lions d’euros als comptes 
de resultats de la premsa 
espanyola aquest any, se-

gons l’estudi Entertainment and Media Outlook 2021-2025, ela-
borat per PwC.

És tot just un 3% dels ingressos totals que tindran els editors 
espanyols, xifrats per PwC en 1.173 milions, un 1,4% més que 
el 2020. Els líders en captació d’abonats a Espanya són El País, 
que té 110.000 (64.000 estrictament digitals), El Mundo, amb 
80.000; La Vanguardia, amb 55.000; o eldiario.es, amb 54.000.

Les previsions d’aquesta consultora per als propers cinc anys 
reflecteixen que la premsa espanyola seguirà vivint en gran 
mesura de les seves versions impreses. En el present any, la 
venda de diaris i de publicitat en paper representarà 795 milions 
d’euros, gairebé el 70% del total. No en va, avui dia la venda de 
diaris impresos és la principal font d’ingressos dels diaris (452 
milions d’euros), per sobre de la publicitat digital (345 milions) i 
de la publicitat en paper (343 milions). És a dir, l’anunciada mort 
del paper provocaria en aquest moment un forat inassumible en 
els comptes de les editores. (Font: MAE – infografia: PxC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Entertainment 
and Media Outlook 2021-2025 España, de PwC. CLICAR AQUI  
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El Mundo lidera la premsa digital al 
setembre

ComScore esgota els últims mesos com a mesurador de les 
audiències digitals. Les últimes dades que s’han conegut des-
taquen al diari El Mundo com el més llegit a Internet durant el 
mes de setembre. Ho ha aconseguit gràcies a assolir els 21,8 
milions d’usuaris únics, imposant-se a La Vanguardia i El Es-
panyol. El principal diari del grup Godó frega el lideratge però 
es conforma amb la segona posició al no superar els 21,7 mi-
lions d’usuaris únics. El podi el tanca El Español que, amb un 
milió de visitants únics menys que La Vanguardia, suma 20,7 
milions d’usuaris únics.

El mes de setembre deixa a El País amb 19,3 milions d’usuaris 
únics, superant a 20 Minutos i El Confidencial, que comptabi-
litzen 16,6 i 15,9 milions de visitants únics respectivament. A 
més, Okdiario ascendeix fins als 12,3 milions d’usuaris. El diari 
que dirigeix Eduardo Inda treu avantatge a La Razón, El Pe-
riódico i ABC, que tanquen el rànquing dels deu diaris digitals 
referents al país. (Font i gràfic: Prnoticias)

Consum d’internet del mes de setembre

Segons Barlovento, el temps de consum d’Internet el més de set-
embre dona una mitjana diària de consum per persona de 125 mi-
nuts, 0,5 minuts més que durant el mes de setembre de l’any 2020.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Al mes de setembre de 2021 el nombre de visitants únics a In-
ternet és de 36,3 milions, fet que suposa 1.689.000 de visitants 
més que el mateix mes de l’any passat, un 5% més.

Els dominis amb més nombre de visitants únics al setembre 
de 2021 són youtube.com (34,3 milions), google.com (33,2 mi-
lions) i facebook.com (29,1 milions). (Font i gràfic Barlovento)

NOTA: El Butlletí us facilita el document sobre el consum 
d’internet del mes de setembre d’enguany, de Barlovento. CLI-
CAR AQUÍ  
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i2p: Els mitjans impresos encapçalen 
les pèrdues en inversió publicitària 
entre gener i setembre
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els mitjans de comunicació segueixen recuperant el terreny 
perdut en inversió publicitària. El sector ha millorat els seus nú-
meros un 14,6% en els nou primers mesos de 2021, en relació 
al mateix període del l’any passat. Segons indica l’últim informe 
de I2P, l’índex de Media Hotline i Arce Media, la inversió entre 
gener i setembre arriba dels 4.099 milions d’euros, davant els 
3.576 milions del mateix període del l’any passat.

En el rànquing d’inversió publicitària, el pitjor parat és el sec-
tor de la premsa. És l’únic mitjà que tanca el tercer trimestre 
en negatiu amb un descens del 3,8%. Si el sector aconseguia 
l’any passat 219.200.000 d’euros entre els mesos de gener i 
setembre, en el mateix període d’aquest any, es conforma amb 
210.800.000 d’euros. Les més mal parades són les Revistes, 
que veuen caure la inversió publicitària un 12,6%, caient fins als 
52,2 milions d’euros.

 

En contraposició, els mitjans digitals segueixen destacant grà-
cies a protagonitzar una pujada del 23,9% -al costat d’Exterior, 
el que se’n surt millor, aconseguint una inversió publicitària per 
valor de 538,7millones d’euros.

Els digitals i la televisió, els més ben parats
Segons I2P, la televisió segueix sent el mitjà preferit per al sec-
tor. La inversió publicitària millora un 15,1% en els nou primers 
mesos de l’any fins a arribar 1.223,2 milions d’euros.
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A més, la inversió publicitària a Ràdio avança un 14,5% acon-
seguint 248.700.000 d’euros mentre que dominicals puja un 
5,1% i el cinema amplia els seus ingressos en el sector un 5,9% 
fins a superar els 10 milions d’euros. (Infografia: Media Hotline)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereixi l’estudi i2p corresponent 
al període gener-setembre 2021. CLICAR AQUÍ  

Infoadex: La inversió publicitària creix 
un 15,5% en els nou primers mesos 

En els nou primers mesos de l’any, la inversió publicitària ha 
crescut un 15,5% enfront del període equivalent de l’any ante-
rior, mostrant una xifra de 3.754,4 milions d’euros, enfront dels 
3.250,3 milions del període gener-setembre de 2020. En el cas 
concret del mes de setembre, la inversió hauria crescut un 7,2% 
passant dels 471.900.000 d’euros del 2020 als 505.800.000 del 
mes de setembre de 2021.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària, ha experimentat un increment del 17,1%, obtenint 
1.726,9 milions d’euros en els primers nou mesos de l’any. 

Dins de Digital el millor comportament el té Websites, mitjà que 
creix un 30,0% el seu volum d’inversió publicitària passant de 
521.300.000 d’euros a 677.600.000 durant el període analitzat. 
Xarxes Socials, augmenta la seva xifra un 14,5% amb una in-
versió de 458.500.000 enfront dels 400.600.000 d’euros que va 
obtenir en el mateix període de 2020. motor també incrementa 
la seva xifra d’inversió en un 6,9%, i arriba a un volum en els 
nou primers mesos de l’any de 590.700.000 d’euros.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 1.229,7 milions d’euros, un 15,3% més que 
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els 1.066,4 milions d’euros del mateix període del 2020. Ràdio, 
que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 278,0 milions, 
per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra ascendeix en aquests 
nou mesos a 229.100.000 d’euros. En el cas d’Exterior seva xi-
fra suposa un increment de l’25,8% arribant als 193.300.000. El 
mitjà Revistes obté una xifra d’inversió de 88,2 milions d’euros 
en el període gener-setembre de l’2021, que es tradueix en un 
increment del 17,9%. Suplements i dominicals decreix un 
-21,8% i Cinema, últim mitjà per volum d’inversió, mostra una 
baixada del -32,9% sobre el període corresponent de l’any an-
terior, el que el situa en 4,0 milions d’euros.

Tal com ens té acostumats Infoadex enguany, a continuació, es 
mostren les dades comparatives incloent 2019 amb la finalitat 
d’oferir un escenari més realista pel que a evolucions es refe-
reix. De tal manera que es puguin comparar les dades amb les 
d’un període exempt dels efectes de la pandèmia i les mesures 
adoptades, que han afectat de manera important a el sector 
publicitari.

Televisió incrementa la seva inversió un 15,3% de gener a 
setembre de 2021
Sempre segons Infoadex, la inversió publicitària a la televisió ha 
crescut un 15,3% en els nou primers mesos de 2021, respecte 
a la xifra aconseguida en el mateix període de l’any anterior, 
passant de 1.066,4 milions d’euros al gener-setembre de l’any 
2020 als 1.229,7 milions assolits aquest any. En aquests nou 
mesos, ha augmentat un 15,4% la inversió publicitària del grup 
de les televisions estatals en obert, que ha arribat als 1.098,5 
milions d’euros, situant la seva quota de mercat en el 89,3%.
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Al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions 
autonòmiques es va situar en els nou primers mesos de l’any en 
una xifra de 56,7 milions d’euros, amb un augment del 15,3% 
sobre els 49,2 milions que es registrar en el mateix període de 
2020. Aquesta evolució situa la quota de mercat d’aquest grup 
de televisions en el 4,6%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
gràfics: Infoadex)

Vuit de cada deu anunciants 
espanyols declaren haver tingut 
creixements o estabilitat en els seus 
pressupostos del primer semestre

Les marques i les companyies s’enfronten en aquest segon se-
mestre del 2021 en un moment clau post-covid, amb un 80% 
de la població vacunada i unes expectatives inicials de creixe-
ment digital molt fortes; cosa que afecta les estratègies, tant de 
mitjans com, en general, al negoci de totes les empreses. La 
tornada a les oficines de forma esglaonada també marcarà un 
final d’any que apunta a una gran activitat.

En aquest context, l’última onada del baròmetre Trend Sco-
re, que realitzen l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) i 
SCOPEN, evidencia bones expectatives d’evolució en les inver-
sions en màrqueting i publicitat per a aquest any 2021. L’índex 
d’anunciants que declaren haver incrementat o mantingut el 
seu pressupost respecte a l’onada anterior -expectatives per al 
primer semestre de 2021-, millora en dos punts.
Tot plegat indica, per tant, que enguany hi ha una recuperació 
àgil de les inversions, amb un primer semestre que ha estat 
marcat per l’estabilitat en el pressupost de màrqueting global i 
amb una tendència positiva (+0.3%) al de publicitat.

Digital és el mitjà que, amb major celeritat, presenta dades de 
creixement, prop de 2 punts tant en inversió en mitjans digitals 
com en generació de continguts. Nou de cada deu anunciants 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

manifesten invertir part del seu pressupost en xarxes socials, 
display, search, vídeo i compra programàtica. En el cas de xar-
xes socials, pràcticament la totalitat dels participants en aques-
ta onada de Trend Score així ho indiquen (98,5%). (Font i info-
grafia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí us apropa l’informe Trend Score, tendències 
d’inversió en màrqueting i publicitat. Octubre 2021. CLICAR 
AQUÍ  

El Govern autoritza licitar l’acord marc 
de publicitat institucional als mitjans 
per al 2021-2023
El Consell Executiu va aprovar dimarts que s’iniciïn els tràmits 
per licitar i adjudicar un nou acord marc de serveis de gestió i 
inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació 
per al període 2021-2023, en finalitzar la vigència de l’actual (el 
proper 18 de novembre).

L’acord marc s’adjudicarà mitjançant un procediment obert i, 
una vegada entri en vigor, serà d’aplicació per un període de 

dos anys, amb possibilitat de prorrogar-se un més. El Govern 
també ha acordat establir els criteris per desenvolupar les cam-
panyes de publicitat institucional de la Generalitat i des ens que 
en depenen.

En concret, l’Executiu ha autoritzat el Departament d’Economia 
i Hisenda i la Secretaria de Difusió (des d’aquesta legislatura 
adscrita al primer) a realitzar una nova licitació amb la finalitat 
d’aconseguir les millors condicions econòmiques en la contrac-
tació d’espais publicitaris i un millor servei per a les accions 
publicitàries dels departaments de la Generalitat i dels orga-
nismes i

L’acord aprovat també estableix els criteris per desenvolupar 
les campanyes de publicitat institucional. Entre d’altres, fixa 
que la Secretaria de Difusió validarà de manera consensuada 
les campanyes i vetllarà perquè es compleixin els criteris de 
disseny i planificació de la inserció publicitària de tots els de-
partaments de l’Administració o altres organismes i entitats que 
en depenen.

Amb l’objectiu de coordinar aquesta gestió, l’acord també es-
tipula que els departaments, organismes i entitats han de co-
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municar a la Secretaria de Difusió el pla anual de campanyes, 
informar de les que puguin sorgir durant l’any que no estiguin 
previstes en el pla anual, i consensuar conjuntament els pro-
ductes abans que apareguin als mitjans de comunicació. (Font: 
Gencat)

El govern de l’estat ultima una 
restricció de la publicitat de menjar 
escombraries similar a la de les 
apostes

El Ministeri de Consum prepara un reial decret per a restringir 
la publicitat d’aliments no saludables, i treballa en una mesu-
ra encaminada a limitar aquests continguts en xarxes socials 

i noves plataformes, un àmbit que fins ara havia escapat de 
qualsevol regulació. El departament dirigit per Alberto Garzón 
considera la salut alimentària com una de les seves principals 
banderes, al costat de la lluita contra les cases d’apostes, i veu 
necessari frenar tendències com els anuncis de menjar escom-
braries enfocats a la població infantil, en molts casos protago-
nitzats per personatges àmpliament coneguts, com és el cas de 
l’influencer Ibai Plans. 

Aquesta proposta, que haurà de passar pel Consell de Minis-
tres, preveu estar a punt entre finals d’aquest any i comença-
ments del vinent, tot i que des Consum encara estudien possibi-
litats i treballen amb els diferents actors implicats per concretar 
la proposta. 

La via més nova que estudien al departament de Garzón se 
centra en la restricció d’aquesta publicitat en noves platafor-
mes com TikTok, Twitch, Instagram, Facebook o Twitter, on els 
menors d’edat estan més exposats al no existir marc norma-
tiu. La primera de les opcions que es plantegen consistiria en 
acordar amb les diferents plataformes un marc d’actuació comú 
en aquesta matèria, considerant que les empreses implicades 
podrien avenir-se a prendre iniciatives pròpies davant el perju-
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dici reputacional que suposaria negar-se a un pla que limiti la 
publicitat de menjar escombraries.

A l’altra opció en la qual treballa Consum si hi ha capacitat san-
cionadora per part del Govern. Es tracta d’una proposta que, 
assenyalen fonts coneixedores, tindria una clara “inspiració” en 
el Reial Decret que regula la publicitat del joc. Aquesta norma, 
que va entrar en vigor el 31 d’agost, ha reduït notablement la 
publicitat en xarxes socials de jocs d’atzar i apostes. (Font: El 
Periódico de España – fotografia: El Economista)

Del descobriment a la compra: el 
paper del comerç comunitari

Quin és el paper de les comunitats socials per influir en les deci-
sions de compra? WARC, en col·laboració amb TikTok i Publicis 
Groupe, es va unir per a un estudi acabat de publicar que ajuda a 
respondre a aquesta pregunta. El seu treball descriu el que diuen 
que és “l’enorme potencial de les marques per interactuar amb 
el públic i augmentar les compres no planificades reduint l’embut 
de conversió entre el descobriment i la compra de productes”.

A mesura que la popularitat i la influència de les plataformes socials 
continuen creixent, el comerç comunitari està evolucionant ràpida-
ment per proporcionar una manera innovadora, eficaç i ràpida perquè 
les marques i els minoristes venguin directament als consumidors.

El comerç comunitari és un màrqueting impulsat per creadors, 
amb el potencial d’ajudar a augmentar les compres no planifi-
cades mitjançant la reducció de l’embut entre el descobriment i 
la compra de productes.

Un llibreblanc, produït en col·laboració amb TikTok i Publicis Groupe i 
amb contribucions de venedors de suite C de marques com Monster, 
Mondelez, Denny’s, Samsung Electronics America, Nestlé i Disney 
Parks &experiences ofereix una visió sobre el valor de connectar amb 
aquestes comunitats per crear un veritable intercanvi de valor.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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L’informe recull també una enquesta global a 2.230 consumi-
dors d’11 mercats inclosos el Regne Unit, França, Alemanya, 
Itàlia, Espanya, els EUA, Canadà, Indonèsia, KSA, Emirats 
Àrabs Units, Brasil; entrevistes amb líders de màrqueting de 
tots els anunciants i agències; revisió d’experts secundaris de 
les últimes millors pràctiques warc i la investigació pròpia exis-
tent. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: WARC). 
NOTA: Us oferim el llibre blanc sobre el comerç comunitari de 
WARC. CLIQUEU AQUÍ  

Partner Benchmarks, una guia 
essencial sobre el rendiment de les 
xarxes, els mercats i les verticals
 
Adjust ens convida a conèi-
xer com són els esforços 
d’adquisició d’usuaris tí-
pics de les empreses, els 
desenvolupadors i els pro-
fessionals del màrqueting 
que treballen en el sector de publicitat mòbil a tot el món.

Així, ha fet públic un informe en el qual esbrina quines són les 
millors xarxes per la teva estratègia de compra, com construir 
una barreja de canals perfecta, i on pots trobar el teu següent 
conjunt d’usuaris d’alta qualitat. Examinen les maneres en què 
l’economia de les aplicacions mòbils s’està expandint a tot el 
món, aprofundeixen en les tendències de creixement de les 
verticals de jocs, comerç electrònic i vídeos curts, i analitzen 
l’efecte de la pandèmia en les aplicacions de lliurament de ali-
ments.

L’informe Partner Benchmarks té l’objectiu de presentar al sec-
tor del marquèting una descripció més detallada del que és una 
barreja de canals típica per als anunciants que treballen amb 
Adjust, i permet als usuaris seleccionar una combinació de re-
gions, verticals i plataformes. (Font: MAE – infografia: Adjust)
  
NOTA: El Butlletí us acosta l’informe Partner Benchmarks. CLI-
CAR AQUÍ  
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Com els editors poden augmentar la 
velocitat del seu lloc web i millorar 
l’experiència de l’usuari
Per Michael Yeon, vicepresident de màrqueting d’Admiral / 
Whats New in Publishing

La velocitat de càrrega de la pàgina és un factor important consi-
derat per Google per a la classificació dels resultats de la cerca. 
Google ha centrat la seva atenció en l’experiència general dels 
visitants i ha creat Google Core Web Vitals per fer un seguiment 
de la velocitat de càrrega de la pàgina, l’estabilitat del disseny 
de la pàgina i la rapidesa amb què un usuari pot començar a 
interactuar amb una pàgina. Google ha començat recentment 
a mesurar la velocitat i l’experiència de la pàgina de manera 
aprovada/fallida, com a factor en el rànquing de cerques.

En particular, els editors es poden veure afectats negativament 
pel nou enfocament de puntuació de velocitat de la pàgina de 
Google, ja que els anuncis, les ofertes de capçalera, l’orientació 
i les eines de tecnologia de publicitat poden afectar encara més 
l’experiència i la velocitat de la pàgina. Les vostres estadísti-
ques de Google PageSpeed Insights estan inherentment con-
nectades al vostre abast. Si la pàgina es carrega lentament, les 
notícies seguiran endavant i us deixaran enrere.

Google PageSpeed Insights i Core Web Vitals Score
Google va desenvolupar l’eina PageSpeed Insights per analit-
zar el contingut i la velocitat de càrrega d’un lloc, puntuar-ne 
el rendiment i proporcionar informació per ajudar els editors a 
millorar la velocitat del lloc. Google utilitza una eina anomenada 
Lighthouse per puntuar el vostre lloc de l’1 al 100 per separat 
per a les versions per a ordinadors i mòbils, amb més de 90 
punts.

Originalment, PageSpeed Insights es centrava principalment en 
els factors de velocitat de càrrega, però recentment Google es 
va centrar en l’experiència general del lloc. Google afirma: “Op-
timitzar la qualitat de l’experiència de l’usuari és clau per a l’èxit 
a llarg termini de qualsevol lloc del web”.

NOVES EINES

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Van crear Google Core Web Vitals (CWV), que se centra en tres 
mètriques de l’experiència de l’usuari: estabilitat de la pàgina, 
velocitat de càrrega de contingut i velocitat d’interacció de la 
pàgina. 

Els especialistes en SEO creuen que només s’utilitzen les da-
des de camp de Google per al rànquing de cerques i que el 
contingut de qualitat encara té un paper important en els factors 
de classificació.

Quines són les mètriques bàsiques de Google Web Vitals? 
Els nuclis vitals bàsics de Google són tres mètriques que ava-
luen l’estabilitat de la pàgina, la velocitat de càrrega de la pà-
gina i la rapidesa amb què la pàgina respon a la interacció de 
l’usuari. Els nuclis vitals bàsics es mesuren i s’informen tant per 
a l’experiència d’escriptori com per a mòbils i són accessibles 
des de Google Search Console, així com des de la  pàgina de 
desenvolupadors PageSpeed Insights. Qualsevol persona que 
vulgui mesurar el seu propi lloc o qualsevol altre lloc pot entrar 
a l’URL de la pàgina i veure l’informe.

 

• Largest Contentful Paint (LCP): aquesta classificació fa re-
ferència a la rapidesa amb què la pàgina pot carregar el contin-
gut principal de la pàgina. LCP de 2,5 segons  o menys és una 
bona puntuació.

• First Input Delay (FID): aquesta classificació mesura el 
temps que triga una pàgina web a reaccionar davant una acció 
que realitza un usuari. El temporitzador per a aquesta mesura 
comença quan hi ha alguna cosa visual a la pàgina perquè un 
usuari pugui reaccionar i finalitza quan la pàgina pot respondre 
a l’acció dels visitants. Si la pàgina no pot respondre a l’usuari 
perquè respon a molts altres scripts que s’està carregant pri-
mer, la puntuació FID es veurà afectada. Per a una puntuació 
d’aprovat, un  FID de 100 mil·lisegons  o menys és una bona 
puntuació.

NOVES EINES

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.getadmiral.com&tab=desktop
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• Cumulative Layout Shift (CLS): CLS mesura l’estabilitat vi-
sual de la pàgina i el disseny. Si premeu la fitxa, es mouen les 
coses? Teniu anuncis, imatges o elements de pàgina que es 
carreguen més tard i que facin canviar el disseny de la pàgina? 
Això es tradueix en una mala puntuació de CLS. La classificació 
CLS de 0,1  o inferior és una bona puntuació.

Com poden els editors millorar la velocitat de càrrega de 
les pàgines?
Els editors haurien de fer com a mínim els tres passos següents 
per millorar el rendiment del lloc: primer, executar regularment 
proves de velocitat i interacció de la pàgina i revisar els infor-
mes; en segon lloc, identifiqueu quins elements es carreguen 
que no s’utilitzen o no són necessaris, com ara fonts antigues 
o scripts css. En tercer lloc, anoteu les imatges, CSS, vídeo i 
JavaScript, que es poden optimitzar per a mida i velocitat de 
càrrega mitjançant compressió, minificació o concatenació.

Orientació de Google per als editors que fan la seva pròpia au-
ditoria de velocitat de pàgina: “considereu la possibilitat de pas-
sar una pàgina si compleix els objectius recomanats al percentil 
75 per a totes les tres mètriques anteriors”. 

La velocitat de càrrega de la pàgina i les mètriques bàsiques 
de web vitals s’han integrat a l’eina per a desenvolupadors de 
Chrome, disponible des del navegador Chrome. El mode de 
desenvolupador de Chrome fins i tot farà una instantània de la 
pàgina durant tot el procés de càrrega, per ajudar-vos a identi-
ficar amb precisió els llocs on es produeixen problemes. (Info-
grafies: Computerhoy i getadmiral)

Google presenta Pixel Pass, un model 
de subscripció que donarà accés als 
seus smartphones i serveis Premium

Google ha presentat les noves funcionalitats dels telèfons 
intel·ligents. La tecnològica ha redissenyat la seva línia de te-
lèfons intel·ligents per fer-los més ràpids, segurs i adaptables a 

NOVES EINES

https://web.dev/vitals/
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les necessitats dels usuaris. Al costat de la presentació de Pixel 
6 i Pixel 6 Pro, la multinacional també ha donat a conèixer el 
llançament de Pixel Pass, un model de subscripció que perme-
trà l’accés a maquinari i serveis de la companyia.

A través d’una quota mensual, els usuaris podran accedir a 
l’últim telèfon Pixel amb els serveis mòbils de Google, protecció 
de dispositius i actualitzacions periòdiques, tot en una subscrip-
ció senzilla. Es tracta, per tant, d’un model de subscripció pensat 
per a usuaris que busquen una actualització tecnològica regular, 
i per als que agraden de disposar sempre dels últims dispositius 
, però que, al mateix temps, desitgen accés a serveis premium.

De moment, només està disponible als Estats Units a un preu 
de 45 dòlars al mes per Pixel 6 i de 55 dòlars per Pixel 6 Pro. 
A més de les terminals, els dos plans inclouen subscripció You-
Tube Premium per veure els vídeos sense anuncis i reproduir 
en un segon pla mentre s’usa altres aplicacions, YouTube Mu-
sic Premium per escoltar música sense anuncis i sense inte-
rrupcions, Google One amb 200 GB d’emmagatzematge en 
el núvol, Google Play Pass amb accés a centenars de jocs i 
aplicacions i cobertura d’assegurança Preferred Care per als 
dispositius. (Font: Reason Why – infografia: El Español)

Microsoft llança una extensió 
d’Outlook per Chrome

Mesos després de llançar el seu complement d’Outlook per al 
navegador Microsoft Edge, Microsoft ha llançat la mateixa ex-
tensió per Chrome . Aquest complement permet enviar i rebre 
correus electrònics, gestionar el calendari i les tasques, entre 
altres activitats, sense que hagis d’obrir una nova pestanya. 
Per exemple, pots comprovar el número de telèfon de la teva 
contacte sense canviar de pestanya ni d’aplicació . Pots des-
carregar aquest complement de forma gratuïta a la botiga web, 
segons explica Bárbara Bécares a Genbeta.

NOVES EINES

https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/microsoft-outlook/kkpalkknhlklpbflpcpkepmmbnmfailf
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En concret, aquesta nova extensió creada per Microsoft per al 
navegador Google Chrome permet que puguis enviar i rebre co-
rreus electrònics, gestionar el teu calendari i les teves tasques, 
com ja havíem esmentat. L’extensió per al navegador de Micro-
soft Outlook presenta una icona al navegador que permet realit-
zar aquestes accions. Pots accedir ràpidament al teu compte de 
treball de l’Outlook o al teu compte de Outlook.com o Hotmail 
sense haver de canviar de pestanya o d’aplicació.

També pots accedir als comptes de treball o personals, llegir, 
enviar i gestionar el correu electrònic i rebre notificacions, crear 
esdeveniments, veure els propers i unir-te a reunions en línia, 
crear, seguir i gestionar tasques, afegir i veure contactes . Tam-
bé pots comprovar el teu calendari, afegir una tasca basada en 
el que estàs llegint al web, buscar el número de telèfon d’un 
contacte i consultar la informació d’una pàgina web mentre es-
crius un correu electrònic. (Font: Genbeta – infografia: Mspowe-
ruser)

Elimina persones i objectes de 
fotografies en segons amb aquesta 
“màgica” web gratuïta

Hi ha moltes eines per eliminar objectes o persones que en-
lletgeixen les teves fotos o que et sobren de la imatge, com 
DeepAngel, una eina d’Intel·ligència Artificial. Javier Lacort, de 
Xataca, ha descobert una nova eina per a aquesta funció ano-
menada cleanup.pictures. És molt senzilla, en línia i gratuïta.

Agafem aquesta foto d’una zona molt folklòrica i provem de 
els vianants que apareixen a la imatge i altres elements que 
distreuen. Per eliminar els objectes o les persones que et mo-
lesten, només has de passar el botó sobre aquesta part de la 
fotografia que vols que desaparegui. Quan acabes de marcar-
ho, es posa en vermell i en uns segons s’elimina la persona o a 
l’objecte i apareix amb un fons similar al que l’eina intueix que 
pot haver-hi. (Font: Genbeta)
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Panorama dels mitjans nadius digitals 
locals: un ecosistema en ebullició
Per José A. García Avilés, professor / MIP-Universitat Miguel 
Hernández

 
Des de 2010, en plena incidència de la crisi econòmica, al nos-
tre país han sorgit nombrosos mitjans nadius digitals, llançats 
per veterans de sector, periodistes a l’atur o joves emprene-
dors. En la majoria dels territoris prolifera un ecosistema de mi-
tjans locals i comarcals basat en una xarxa de microempreses 
amb una mitjana d’uns cinc empleats, encara que moltes són 

unipersonals. Es tracta d’un mercat amb una limitada inversió 
publicitària, creixent competència i notable precarietat, on pre-
dominen plantilles reduïdes amb escassa especialització, nodri-
des de col·laboradors i becaris. 

En termes generals, els mitjans nadius digitals locals contenen 
un nombre reduït d’informacions diàries, sovint provinents de 
rodes de premsa i comunicats institucionals, juntament amb di-
versos gèneres d’opinió, com ara columnes i col·laboracions. 
L’escassetat de recursos comporta la dependència de fonts ex-
ternes, certa manca de context, immediatesa i superficialitat. 
Solen actualitzar-se només una o dues vegades a el dia, i es 
financen a través de la publicitat convencional provinent dels 
comerços i empreses de la zona, així com mitjançant algunes 
campanyes de publicitat institucional. Per diferenciar-se, alguns 
mitjans aposten per nínxols temàtics locals amb enfocament 
especialitzat (esport, gastronomia, turisme, etc.).

El gran repte d’aquests mitjans és aconseguir la viabilitat 
econòmica en un entorn cada vegada més complicat després 
de la pandèmia . Per això, han de diversificar les vies ingressos 
que, en la seva major part, segueixen depenent de la publici-
tat convencional. Les subscripcions poden ser una altra font 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’ingressos, però encara no han estat implantades i els contin-
guts s’ofereixen en obert; per això és necessària una reestruc-
turació del negoci que resulta complicada en l’actualitat. Alguns 
comencen a explorar altres vies de finançament, com els esde-
veniments, els patrocinis, el branded content o les donacions 
dels lectors.

Els nadius digitals locals necessiten prioritzar el desenvolupa-
ment d’una agenda singular, basada en el treball periodístic i la 
investigació, amb peces de qualitat. No poden convertir-se en 
webs que difonen una cascada de notes de premsa i notícies 
sense context. És a dir, convé apostar per temes propis, publi-
car menys peces que estiguin millor elaborades, i concentrar 
els recursos en oferir valor als lectors.

En  la batalla per l’atenció dels lectors , els mitjans locals com-
peteixen ferotgement amb altres actors que ocupen el temps 
dels usuaris. Per això, els mitjans han de connectar amb les se-
ves comunitats de lectors i centrar-se en identificar i solucionar 
els seus problemes. També cal augmentar el feedback entre els 
professionals i els usuaris, per incrementar el seu temps de per-
manència i tractar de fidelitzar-los. Alguns mitjans han llançat 
idees tan suggerents com mantenir oberts espais de diàleg amb 

els lectors, potenciar l’escolta activa a les xarxes o obrir consul-
toris ciutadans als barris i comarques.

Els investigadors de la Universitat de Santiago Creu Negreira, 
Xosé López i Jorge Vázquez van elaborar el 2020 un mapa 
compost per 1.148 mitjans digitals locals a l’estat espanyol. 
Aquest estudi, essencialment quantitatiu, identifica els mitjans 
digitals existents a les diferents autonomies i territoris. Bona 
part d’ells són mitjans nadius, és a dir, creats exclusivament a 
internet, sense matriu impresa ni audiovisual. (Fotografia: Edu-
coaching)

Es recupera la confiança en digital 
després de la crisi de la pandèmia

Integral Ad Science  (Nasdaq: IAS) ha publicat aquesta setmana 
el seu Informe de Qualitat de Mitjans S1 2021  (Media Quali-
ty Report H1 2021) corresponent al primer semestre del 2021. 
L’informe, que està basat en l’anàlisi de bilions de dades men-
suals de tot el món, proporciona transparència en el rendiment i 
la qualitat dels mitjans digitals, així com dels emplaçaments pu-
blicitaris a Espanya, en comparació amb les mètriques mundials.
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Tant a nivell mundial com a Espanya, la mètrica risc de marca 
(brand risk) va millorar en tots els entorns i formats en el primer 
semestre del 2021. Aquest fet podria ser degut a una major 
confiança de la indústria mentre es navega per la pandèmia, 
al mateix temps que s’està produint un canvi d’enfocament en 
l’estratègia digital cap al  context control.

A Espanya, el risc de marca en  desktop display  va decréixer 
del 4,1% en el primer semestre del 2020 al 2,1% en el primer 
d’aquest any. No obstant això, en  desktop vídeo, que ha dismi-
nuït d’un any a un altre, del 8% al 4,8%, la mitjana a Espanya 
la situa com la segona del món amb la xifra més alta en aquest 
entorn, només per darrere dels Estats Units, amb un 5,5%. 

Les dades mostren que la proporció de risc ha seguit estant im-
pulsada considerablement per la categoria de contingut adult, 
encara que aquest va disminuir en tots els entorns, a excepció 
de  desktop display, que va augmentar només del 27% en el pri-
mer semestre del 2020 al 27,2 % en el primer de 2021, del total 
d’impressions insegures per  brand risk . A més, la proporció de 
contingut adult va ser el principal impulsor del risc de marca en 
tots els entorns, excepte en desktop vídeo, en el qual violència, 
amb un 30,9%, va superar al 21,8% del contingut adult, també 
del total d’impressions insegures per  brand risk. I en mobile 
web vídeo el risc per a la marca provinent de contingut adult 
va representar dos de cada cinc de les impressions (40,1%) 
insegures.

Des del primer semestre de 2020 fins al mateix període de 2021, 
Espanya, pel que fa a la visibilitat de les campanyes (viewabi-
lity), es va situar per darrere de les mitjanes globals. Així, en 
els anuncis en  desktop display, aquesta mètrica va disminuir 
3,9 punts percentuals, passant del 63,6% el primer semestre 
del 2020 al 59,7% en el corresponent a 2021, situant-se només 
per davant de l’Índia (54, 9%) i el Japó (54,8%). D’altra banda, 
fins i tot en  mobile app display, on la  viewability  va augmentar 
en 6,2 punts percentuals des del 53,9% fins al 60,1%, Espanya 
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va estar significativament per darrere de la mitjana mundial del 
73,2%. (Font: La Publicidad – infografia: IAS)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Media Quality 
Report, de IAS. CLICAR AQUÍ  

Facebook crearà 10.000 nous llocs 
de treball a la UE per desenvolupar el 
metavers

Facebook treballa en el desenvolupament del següent capítol 
d’Internet, el que ha anomenat metavers. Es tracta d’un entorn 
virtual per a la interacció en línia que suposarà una nova fase 
de experiències virtuals interconnectades mitjançant l’ús de 

tecnologies com la realitat virtual i la augmentada. Per posar 
en marxa el metavers, la tecnològica ha anunciat que crearà 
10.000 nous llocs de treball en tota la Unió Europea (UE).

Des de la companyia preveuen que serà un entorn on es pot es-
tar present amb la gent en espais digitals, i en el qual adquirirà 
gran importància la sensació de presencialitat. Com expliquen 
el vicepresident d’Afers globals, Nick Clegg, el vicepresident de 
Productes centrals, Javier Olivan, al crear una major sensació 
de ‘presència virtual’, la interacció en línia pot acostar-se molt 
més a l’experiència d’interactuar en persona. D’aquesta mane-
ra, el metavers té el potencial d’ajudar a desbloquejar l’accés a 
noves oportunitats creatives, socials i econòmiques.

I per al desenvolupament d’aquest metavers, Facebook ha 
anunciat aquest dilluns un pla per crear 10.000 nous llocs de 
treball altament qualificats a la UE durant els propers cinc anys. 
La companyia donarà prioritat en un primer moment a la recer-
ca d’enginyers altament especialitzats. Els dos directius afirmen 
que treballaran amb els governs de tota la Unió Europea per 
trobar les persones i els mercats adequats per al desenvolupa-
ment d’aquest projecte. La companyia assegura que aquesta 
inversió és un vot de confiança en la fortalesa de la indústria 
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tecnològica europea i en el potencial del talent tecnològic eu-
ropeu.

D’altra banda, Facebook planeja canviar de nom en el context 
de la seva aposta pel metavers i les seves crisis d’imatge. Així, 
la propera edició de la conferència anual Connect de Facebook, 
que se celebra el 28 d’octubre, podria ser el primer gran esde-
veniment en el qual la companyia ja no es digui així. The Verge 
avança que Mark Zuckerberg té previst escometre en breu un 
canvi de nom per abastar les seves noves ambicions al vol-
tant del  metavers. (Font: MAE i La Información – infografia: 
muycomputer)

Els periodistes disposaran d’un 
epígraf propi a l’IAE

El Col·legi de Periodistes de Catalunya estem satisfets de 
l’aprovació d’una iniciativa que hem impulsat a demanda dels 
col·legiats/des i en la que s’ha treballat intensament. La recla-
mació es va traslladar a partits polítics i institucions, entre altres 
a la delegació del Govern a Catalunya, el passat mes de febrer, 
amb el compromís de fer-la arribar als ministeris corresponents. 

Disposar d’una classificació específica per a periodistes afavo-
rirà l’activitat dels professionals de la informació i la comunica-
ció.

Els periodistes tindran epígraf propi a l’Impost Activitats Econò-
miques (IAE) segons apareix en el projecte de Pressupostos 
Generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2022. El Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya feia temps que ho demanàvem, ja que 
actualment se’ns està equiparant a d’altres professions, la ma-
joria de les quals de caràcter artístic. És per això que celebrem 
l’aprovació d’una classificació específica pels professionals de 
la informació i la comunicació. 

L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), impost que s’aplica 
tant a autònoms com a societats i que cal tramitar quan es 
dóna d’alta l’activitat a l’Agència Tributària per poder facturar, 
és fonamental a l’hora de triar i definir correctament l’activitat 
empresarial o professional. Fins ara els periodistes dubtaven 
sobre les seves obligacions tributàries que podien derivar de 
les seves col·laboracions. A més, molts autònoms han tingut 
dificultats en l’accés a línies d’ajuda, subvencions o licitacions 
públiques durant aquests darrers mesos. (Font: CPC)
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Els Periodistes ebrencs en defensa 
del territori
El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) va crear el 2001 
la Demarcació de les Terres de l’Ebre, fet del qual ara es com-
pleixen 20 anys. Altres col·legis professionals, institucions i el 
mateix Govern de la Generalitat van fer la mateixa aposta de 
descentralització atenent a una demanda històrica del territori.

Tot i que aquesta descentralització no s’ha completat en molts 
àmbits, les Terres de l’Ebre són avui una realitat indiscutible, no 
només l’àmbit administratiu i polític, sinó sobretot des del punt 
de vista de social, econòmic i cultural. També en l’àmbit perio-
dístic, són majoria els mitjans i els periodistes que, malgrat la 
configuració provincial del nostre país, distingeixen clarament el 
nostre territori a l’hora de referir-s’hi.

Tanmateix, alguns dels darrers esdeveniments que han tornat 
a situar les Terres de l’Ebre a les principals portades dels mi-
tjans de comunicació, han posat en evidència que encara hi 
ha feina a fer i que a alguns mitjans i periodistes els manca 
informació per referir-se de manera adequada al territori format 
per les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i 

Montsià. Anomenar les Terres de l’Ebre com el sud de Tarrago-
na o incloure-les com a Costa Daurada sense cap més precisió, 
contribueix a desdibuixar una realitat de fa dècades que hauria 
d’estar del tot normalitzada.

Per aquest motiu, des de la Demarcació de les Terres de l’Ebre 
del CPC demanem al conjunt de mitjans de comunicació i pro-
fessionals del periodisme que es refereixin a les Terres de l’Ebre 
pel seu nom en les seves cròniques i defugin d’altres denomi-
nacions més pròpies del passat. (Font: CPC-Terres de l’Ebre)

El PP vol acabar amb l’anonimat a 
Internet i xarxes socials

El grup del Partit Popular al Senat ha presentat una proposició 
de llei per obligar les plataformes i xarxes socials a identificar a 
tots els usuaris que es donin d’alta. Així ho ha anunciat Rafael 
Hernando, on proposen modificar la Llei 34/2002 de serveis de 
la societat de la informació i de comerç electrònic.

En aquesta llei, el Partit Popular vol afegir un article sobre el 
deure d’identificació que especifiqui que “els prestadors de ser-
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veis d’intermediació consistent a albergar dades proporciona-
des pel destinatari del servei estaran obligats a la identificació 
de cada un dels perfils i els seus comptes d’usuari a través del 
document Nacional d’identitat, el passaport o qualsevol altre 
document oficial acreditatiu de la identitat”.

Aquesta estratègia del PP s’empara en què hi ha hagut un gran 
augment de la ciberviolència a Internet arran de l’anonimat que 
hi ha actualment. Segons les dades que manegen, el 60% dels 
usuaris d’Internet ha estat receptor en algun moment d’algun 
tipus de ciberviolència, incloent assetjament, suplantació 
d’identitat, violència de gènere, falsificació de perfils, abús de 
menors, robatoris, extorsions i ciberterrorisme. (Font: Adslzone)

Publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya més d’un 
centenar de termes nous
Han sortit publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (núm. 8522, del 14 d’octubre) 125 nous termes catalans 
normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT entre el des-
embre de 2020 i l’abril de 2021. Destaquen especialment, pel 

nombre de termes, els apartats dedicats a les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC), la genètica i la sociologia.

L’apartat de TIC conté, concretament, 63 termes nous. La majo-
ria estan relacionats amb la realitat virtual i provenen del recull  
Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, con-
sultable al web del TERMCAT (auralització, entorn immersiu, 
holoconferència, proximitat virtual, CAVE, etc.). També n’hi ha, 
però, de relacionats amb les xarxes socials (per exemple, mem 
i memitzar) o amb la tecnologia i la informàtica en general (per 
exemple, emplenament per context, núvol o sensòrica).

Pel que fa a l’apartat de genètica, recull 25 termes vinculats 
amb l’enginyeria genètica i amb les eines més utilitzades ac-
tualment en aquest àmbit: edició genòmica, CRISPR, endonu-
cleasa Cas9, activació per CRISPR, RNA guia, etc.
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Cal destacar també l’apartat dedicat a la sociologia i la política, 
amb termes d’actualitat, com ara guerra judicial, intersecciona-
litat, micromasclisme, negacionisme o botellot. Altres àmbits en 
què s’han normalitzat termes són, entre d’altres, el màrqueting 
(blanqueig, blanqueig irisat, blanqueig verd, narrativa de marca, 
etc.); l’ensenyament (amb l’aprovació, com a sinònimes, de les 
sigles d’origen català i anglès, respectivament, CTEM i STEM, 
d’una banda, i CTEHM i STEAM, de l’altra, referides a la inte-
gració de la ciència i la tecnologia en els estudis); la indumen-
tària (xinos, referit a un tipus de pantalons); la restauració (amb 
l’aprovació de la forma d’origen anglès càtering), o la botànica 
(cimicífuga i espinífex).

Les fitxes completes de tots aquests termes són consultables 
al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca i el Cercaterm. 
(Font i infografia: llegua.gencat.cat)

Formació al Col·legi de Periodistes 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Sense 
restricció horària. Fins al divendres 5 de novembre (8 hores) - 
El vídeo és el contingut més consumit en smartphones i tablets. 

A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. 
Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un 
smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat. Els 
participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, apren-
dran a elaborar peces amb una qualitat professional. Si t’hi vols 
inscriure, contacta amb nosaltres a través cdf@periodistes.cat

Introducció al màrqueting d’influencers.- On line. Sessió en 
directe. Dijous 28 d’octubre (De 10.00h a 14.00h) - Cada cop és 
més difícil diferenciar-se en un entorn tan exigent com l’on-line. 
Alguns dels nous consumidors, els prosumers, adopten un pa-
per més actiu, amb veu i una poderosa capacitat de prescripció 
respecte als seus seguidors; són els influencers. Descobreix 
amb Pilar Yépez com aprofitar-ho per potenciar la campanya de 
comunicació de la teva empresa i marca.

Com parlar en públic de forma eficaç.- Curs presencial. Bar-
celona. Divendres 29 d’octubre i 5 de novembre (De 09.30h a 
14.30h) (Noves dates) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. 
Brugués, t’ensenya com fer arribar els teus missatges i idees 
amb claredat a tots els públics, parlar amb més seguretat i con-
fiança i captar l’atenció de l’audiència millorant la comunicació 
verbal i no verbal.
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Taller de directes.- Curs presencial. Barcelona. Dijous 11 i 18 
de novembre (De 09.30h a 14.30h) - El curs, a càrrec de l’Ana 
González, ofereix les eines necessàries per intervenir en direc-
te davant les càmeres de televisió i a través del micròfon, amb 
rigor, claredat i proximitat amb l’espectador. Es treballen tant el 
discurs com l’expressió corporal. Els aprenentatges són també 
aplicables a stand-ups, treball a plató i locució.

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessió en di-
recte. Dimarts 16 i 23 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - La 
comunicació escrita està present en la majoria de sectors pro-
fessionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de 
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures 
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta 
formació, impartida per Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada 
als diversos documents corporatius.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- On line. Sessió en directe. Dimecres 17 
i divendres 19 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - Tens un 
compte d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? 
En aquest taller, presentat per Marta Aguiló, veurem com definir 

el disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recursos 
fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions. 
També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per estar al dia 
de totes les eines i recursos que ens ofereix.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Curs presencial. Manresa. Dimecres 17 de novem-
bre (De 16.00h a 20.00h) - L’objectiu d’aquest taller, conduït 
per Xavier Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional 
a millorar a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: 
veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, 
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i 
l’expressió. És una formació eminentment pràctica i pensada 
per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

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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Finançament de membres per a 
periodisme: rànquing exclusiu de les 
millors marques
Per Aisha Majid / Press Gazette

Un nou rànquing elaborat per Press Gazette revela les redac-
cions que compten amb més membres (el membre d’un mitjà 
gaudeix de drets però també té obligacions). 

Un cop feta una proposta de nínxol, avui en dia algunes de les 
marques més importants de la indústria de les notícies en els 
seus mercats respectius consideren la pertinença o membresía 
com un important flux d’ingressos
A diferència dels models basats en la subscripció o la donació, 
la pertinença permet als lectors ajudar a mantenir els editors 
(per exemple, a través del temps, diners o experiència) a canvi 
d’una oportunitat de formar part de l’organització.

Al capdavant de la taula, quan es tracta de la mida de la seva 
base de membres, hi ha The Guardian que, davant de pèrdues 
anuals de desenes de milions de lliures, va fer una crida als 

seus lectors per a contribucions voluntàries el 2016. Cinc anys 
després, l’editora compta amb 560.000 col·laboradors: que jun-
tament amb els subscriptors digitals aporten més de la meitat 
dels ingressos de l’editora.

The Guardian és seguit per l’alemany Die Zeit (449.000 mem-
bres). La capçalera, amb seu a Hamburg, té una difusió de 
588.000 lectors, dels quals el 76% són subscriptors. El seu 
programa de membres, Friends of Die Zeit, en el qual cada 
subscriptor s’inscriu automàticament, ha ajudat en part el seu 
creixement de subscriptors . Entre altres coses, els membres 
tenen accés a esdeveniments i butlletins digitals.

En tercer lloc es troba De Correspondent, dels Països Baixos. 
El punt de venda, que inusualment està totalment recolzat pels 
membres, té actualment 71.000 membres. El títol ha estat im-
pulsat per la membresía des del principi, ja que es va llançar 
a través d’una campanya de finançament col·lectiu d’un milió 
d’euros el 2013 que va atreure 18.000 membres.

Completen els cinc primers llocs l’espanyol elDiario (61.040 
membres a juliol) i el britànic Tortoise, que va ser llançat el 2018 
per l’exdirector de notícies de la BBC James Harding després 
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de la campanya de periodisme més gran de la història de Kick-
starter.

Mentrestant, la classificació dels deu primers inclou Quartz 
(setè lloc: 27.000 membres). L’editor executiu de membres 
Walter Frick va dir recentment a Press Gazette que la seva “de-
claració de la missió de “millorar el negoci” era connectar als 
nostres membres amb la sensació que sí, estan subscrits al 
periodisme i a nosaltres, però també que tenen el propòsit de 
compartir el treball que fem”.

Per a aquesta investigació, Press Gazette es va posar en con-
tacte amb diverses organitzacions de notícies de tot el món. No 
totes les redaccions que executen programes de pertinença 
compartien les seves dades, cosa que significa que es podrien 
haver omès algunes redaccions que podrien haver fet dels 15 
primers llocs (Buzzfeed, Vox i The Intercept van ser dels que van 
optar per no fer públiques les seves xifres o simplement no van 
respondre). Però les xifres següents mostren una instantània de 
fins a quin punt els mitjans informatius reuneixen els lectors al 
voltant dels seus informes. Tot i que les xifres de la taula següent 
es basen principalment en dades proporcionades a Press Gazet-
te, en alguns casos hem utilitzat xifres publicades en línia.

Als efectes de la investigació, s’han inclòs redaccions que es 
consideren a si mateixes com una comunitat de membres.

Tot i que la subscripció i les subscripcions són propostes dife-
rents, les subscripcions solen ser purament transaccionals, per 
a algunes redaccions la distinció és menys clara. Quartz, per 
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exemple, editor de negocis amb seu als Estats Units, va dir a 
Press Gazette que “no pensem en una distinció binària nítida 
entre subscripció i pertinença”. Per a l’editor, en canvi, és “més 
aviat un espectre”, amb les dues proposicions que situen els lec-
tors al centre del model de negoci. Mentrestant, les operacions 
més grans, com The Guardian, depenen menys de les interac-
cions personals amb els membres per donar forma als informes 
(amb membres que ofereixen un propòsit o identitat compartida) 
en comparació amb punts de venda més petits com The Bristol 
Cable, que es gestiona com a cooperativa de membres.

El que tenen en comú aquestes redaccions és com els mem-
bres estan creant una comunitat al voltant del seu periodisme. 
“La pertinença és una relació. La gent dóna els seus diners, 
però també el seu temps, idees, experiència i connexions per 
donar suport a una causa en la qual creuen. Hi ha una mena 
de contracte social entre una organització de notícies i els seus 
membres. És una relació bidireccional”, va dir a Press Gazette 
Ariel Zirulnick, del Membership Puzzle Project, que es va aca-
bar aquest mes.

I, tot i que hem limitat el nostre rànquing als 15 primers llocs, 
moltes altres redaccions amb les quals vam contactar ens van 

dir que tenen bases de membres que van des dels centenars 
fins als milers.

Entre ells hi ha punts d’investigació com the Bristol Cable 
(2.600 membres), el Bureau of Investigative Journalism (1.000 
membres), The Ferret d’Escòcia (1.963 membres) i Blankspot 
de Suècia (2.100 membres remunerats). Mentrestant, el diari 
espanyol de comprovació de dades Maldita compta amb 1.750 
membres de pagament, però ens ha informat d’altres 46.000 
seguidors sense contribució que considera que són membres 
que no paguen. (Gràfic: Press Gazette)
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Una jutge exigeix a eldiario.es que 
reveli les seves fonts d’informació
Per International Federation of Journalists

 
La jutgessa Maria Cristina Díaz ha exigit al diari espanyol el-
diario.es que reveli en el termini de deu dies qui els va informar 
de la llista de béns que es troben al Pazo de Meirás, immoble 
que la família del dictador Franco va ocupar durant 82 anys, 

i la propietat es troba actualment en litigi. La Federació Inter-
nacional de Periodistes (FIP) i tots els seus sindicats afiliats a 
Espanya rebutgen la petició i exigeixen que es respecti el dret 
constitucional dels/les periodistes a no revelar les seves fonts 
d’informació.

En un document remès al director de elDiario.es, Ignacio Es-
colar, la magistrada reclama el següent: “Indiqueu el dia que 
va tenir accés aquest mitjà de comunicació a l’informe sobre la 
titularitat dels béns mobles conservats al Pazo de Meirás [...], 
la persona que l’hi va proporcionar i el procediment o mitjà pel 
qual va rebre l’informe”.

Es tracta d’una decisió que atempta contra el dret dels/les pe-
riodistes a no revelar les seves fonts d’informació, un dret im-
prescindible per a l’exercici del periodisme i que està emparat 
per la Constitució espanyola en el seu article 20.

El secret professional en el periodisme és pràcticament absolut 
a Espanya i només pot ser declinat en casos excepcionals com 
quan afecta la integritat de les persones, cosa que està molt 
lluny d’ocórrer en aquest cas.
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“Ignacio Escolar no està obligat a revelar la identitat de les se-
ves fonts. El secret professional és un dret constitucional dels 
periodistes (article 20 de la Carta Magna) i la base d’una lliure 
informació. No es tracta només d’un dret dels periodistes, sinó 
també d’un deure: el de protegir la identitat de les fonts i, a el 
mateix temps, garantir el dret d’informació dels ciutadans”, ha 
assenyalat el president de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

Per la seva banda, el secretari general de la Federació de Sin-
dicats de Periodistes (FeSP), Agustín Yanel, ha lamentat que 
encara hi hagi “ alguns jutges i jutgesses, afortunadament pocs, 
que semblen desconèixer que un dels pilars bàsics de la pro-
fessió periodística és el dret dels professionals a no revelar les 
fonts que els faciliten la informació”.

L’agrupació de Periodistes de la FSC-CCOO va dir que no es 
podia entendre “que una vegada més un membre de la judicatu-
ra posi interessos particulars per sobre de la Constitució, perquè 
el dret a protegir les nostres font a Espanya és un dret consti-
tucional” alhora que va oferir la infraestructura de l’Agrupació a 
eldiario.es per evitar “que una vegada més es violi l’article 20 
de la nostra Constitució”.

Per la seva banda, l’Agrupació de Periodistes de la UGT (AGP-
UGT) també va rebutjar la petició judicial ja que “va en contra 
del lliure exercici del periodisme en una societat democràtica”. 
A més, ha denunciat que aquesta no és la primera vegada que 
una cosa així passa a Espanya, pel que considera  “necessari 
que es debati i s’aprovi una Llei de Secret Professional, com 
així assenyala l’article 20 de la Constitució Espanyola, que em-
pari als professionals de la informació”.

En un article publicat al web del diari digital, Ignacio Escolar 
responia que “La família Franco i una jutgessa de Madrid volen 
que en elDiario.es revelem quines són les nostres fonts. No ho 
podem acceptar”.

El secretari general de la FIP va dir: “La FIP dóna suport a la 
posició de totes les seves organitzacions afiliades a Espanya 
i mostra el seu total suport a eldiario.es perquè no reveli les 
seves fonts d’informació. Defensem que els/les periodistes 
de eldiario.es van exercir el seu dret constitucional a difondre 
informació veraç, verificada i contrastada amb fonts fiables 
i d’interès general, fonts la identitat està protegida pel secret 
professional”.
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L’evolució del malvertising i el seu 
impacte en el futur de l’edició
Per David Lim / Confiant

Malicious advertising, o publicitat maliciosa, és una amenaça 
de seguretat habitual i altament rendible que implica la publi-
cació d’anuncis maliciosos a través de plataformes legítimes 
de publicació en línia. Aquests anuncis incorrectes contenen 
codi maliciós que difon campanyes de programari maliciós o de 
captació de dades i que sovint passen desapercebuts per a les 
plataformes i els editors tret que l’usuari final es queixi.

La mala publicitat representa una amenaça important per a tot 
l’ecosistema de publicitat en línia. A mesura que el problema es 
fa més freqüent, no només perjudica l’experiència de l’usuari i la 
reputació de les principals publicacions en línia, sinó que també 
anima els usuaris a instal·lar programari de bloqueig d’anuncis 
per protegir-lo. Els bloquejadors d’anuncis, tant per a ordina-
dors com per a mòbils, amenacen el flux d’ingressos publici-
taris de tots els editors en disminuir el nombre d’impressions 
publicitàries publicades. Les darreres dades ens diuen que les 
taxes de penetració d’usuaris bloquejadors d’anuncis als EUA 
van augmentar del 15,7% al 25,8%, en cinc anys.

Els atacants han desenvolupat tècniques de publicitat maliciosa 
durant els darrers deu anys per evitar nous protocols i tecnolo-
gies de seguretat als navegadors web per protegir l’usuari final. 
Si els editors i les plataformes de la demanda i l’oferta volen 
preparar-se per a amenaces futures, és fonamental que enten-
guin per primera vegada la història de la publicitat maliciosa i 
com va evolucionar al llarg dels anys.

Fase 1 de publicitat maliciosa: kits d’explotació de progra-
mari maliciós i navegador
Malware és un terme general que descriu qualsevol programari 
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que ha estat dissenyat intencionadament per a ser perjudicial 
per a un ordinador, un servidor o una xarxa. S’utilitza habitual-
ment com una manera de robar, suprimir o xifrar informació 
pertanyent a persones o governs o cometre fraus publicitaris 
mitjançant xarxes de bot.

Els delinqüents cibernètics envien programari maliciós a la pu-
blicitat mitjançant un vehicle anomenat kits d’explotació del na-
vegador. En primer lloc, un usuari fa clic en un anunci digital 
aparentment innocent que carrega una pàgina de destinació 
maliciosa. La pàgina de destinació recopila dades a l’ordinador 
de la víctima per determinar si existeixen vulnerabilitats que pot 
explotar per instal·lar programari maliciós.

Un exemple d’un equip d’explotació que abans era notori és 
Angler. Es va utilitzar el 2014 i el 2015 per difondre programari 
maliciós a través de llocs de difusió populars com The Daily 
Mail, Huffington Post, Yahoo! i Forbes. Amb grans llocs de co-
municació com aquests, la publicitat maligna no dura gaire a la 
pàgina. Tot i això, a causa de l’alt volum de trànsit, va resultar 
molt lucratiu per als pirates informàtics en poc temps. Cisco 
va estimar que els pirates informàtics podrien haver generat 
ingressos de 60 milions de dòlars només amb Angler. 

La majoria dels atacs basats en kits d’explotació van dirigir-se als 
usuaris d’Internet Explorer, ja que altres navegadors com Chrome 
de Google i Firefox de Mozilla havien elevat la barra en termes 
de seguretat. Afortunadament, els navegadors web ara tenen fun-
cions de seguretat integrades per evitar la majoria d’explotacions 
de programari maliciós basat en kits, i Microsoft va retirar Internet 
Explorer a favor del seu nou navegador Microsoft Edge. A causa 
d’aquest augment de les defenses a l’entorn del navegador, els 
ciberdelinqüents van desenvolupar la seva estratègia a favor d’un 
vector d’atac més atractiu; redireccions forçades.

Fase 2 de publicitat incorrecta: redireccions forçades
Una redirecció forçada es produeix quan algú navega per la 
xarxa des d’un ordinador o dispositiu mòbil i es redirigeix a 
un lloc web diferent sense cap acció pròpia. Normalment, el 
lloc web al qual es redirigeix és un vehicle per a algun tipus 
de frau d’afiliació o malware. Els atacants han trobat maneres 
d’explotar la debilitat de la política del mateix origen del nave-
gador mitjançant anuncis iframe, cosa que els permet controlar 
la navegació de nivell superior d’un usuari.

Les redireccions forçades són especialment perjudicials per als 
editors perquè allunyen els espectadors de la pàgina on es tro-
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baven. Això pot afectar els ingressos publicitaris i danyar greu-
ment l’experiència de l’usuari i la reputació de l’editor. I com que 
es poden produir redireccions forçades en dispositius mòbils, 
es veu afectat un percentatge molt més gran de la població.

El sandboxing és un conjunt d’atributs introduïts a HTML5 que 
poden lluitar contra les redireccions forçades habilitant un con-
junt addicional de restriccions per al contingut del iframe. Tot 
i això, no tota la tecnologia publicitària funciona bé en marcs 
d’anuncis de proves, de manera que la indústria ha trigat a 
adoptar-la. Això permet que els atacants continuïn abusant 
de la configuració de seguretat laxa, però a mesura que creix 
l’adopció de sandbox, les redireccions forçades seran menys 
impactants. Malauradament, els anunciants maliciosos també 
han trobat gestions de navegadors per evitar el sandboxing, 
però empreses com Google lideren el càrrec per aturar les redi-
reccions forçades millorant les capacitats de detecció de Goo-
gle Ad Exchange, Google Chrome, SDK per a mòbils i molt més. 

Fase 3 de publicitat incorrecta: mirar cap endavant als 
anuncis natius / Clickbait
La publicitat nativa es defineix com a anuncis que apareixen en el 
mateix format que la resta del contingut de la pàgina. Com que no 
molesten ni venen excessivament un producte d’una manera òbvia, 
fan que el lector tingui la sensació que no se’ls està anunciant. Els 
anuncis Clickbait, en canvi, reben percentatges de clics elevats per-
què juguen en emocions amb una imatge sensacional o impactant. 
Els atacants han començat a utilitzar aquests tipus d’anuncis per con-
duir els usuaris a les pàgines de destinació on poden capturar dades 
personals, normalment mitjançant una estafa de criptomoneda.

Com que les plataformes publicitàries tenen restriccions als 
missatges publicitaris per protegir els lectors, els atacants fan 
servir tècniques de dissimulació per passar auditories de qua-
litat dels anuncis. Per exemple, una plataforma pot revisar un 
anunci d’una marca popular de sabates. A continuació, l’atacant 
pot canviar-la amb una imatge d’una celebritat colpejada que 
probablement obtindrà un percentatge de clics molt més alt, en-
viant més usuaris a una pàgina de destinació maliciosa.

A principis d’aquest any, Confiant va descobrir un atacant ano-
menat Fizzcore, dirigit als aspirants a inversors en criptomone-
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da, amb un benefici net estimat d’un milió de dòlars en un sol 
dia i en un sol país. Aquesta gesta es va aconseguir mitjançant 
dissimulació de campanyes clickbait d’aprovació de celebritats 
ben planificades i mitjançant la creació de relacions amb vuit 
plataformes publicitàries, quatre de les quals són plataformes 
de primer nivell de demanda. Per obtenir un informe molt més 
detallat sobre Fizzcore, accediu a aquest link.

Els anuncis natius i clickbait que utilitzen esquemes de crip-
tomoneda es concentren a Europa en el moment d’escriure 
aquest article, probablement a causa d’un conjunt de regula-
cions diferent. Als Estats Units, però, els atacants poden uti-
litzar aquestes mateixes tècniques de dissimulació per obtenir 
anuncis maliciosos aprovats per les plataformes publicitàries i 
accedir a la informació d’altres maneres.

Preparant-nos per al futur de la publicitat maliciosa
Excepte els kits d’explotació del navegador, cap de les cate-
gories d’atacs publicitaris ha desaparegut completament. Els 
atacants poden canviar d’estratègia en qualsevol moment i 
trobar noves maneres de distribuir programari maliciós, alte-
rar l’experiència de l’usuari o accedir a la informació personal 
mitjançant la publicitat digital. Com que és cada vegada més 

difícil per als malvertisers volar sota el radar, els atacants han 
començat a confiar en tècniques psicològiques més subtils que 
són més difícils de protegir de manera proactiva per a les pla-
taformes i els editors.

És fonamental que els editors tinguin al seu lloc una solució de 
seguretat i qualitat dels anuncis -com Confiant-, com a primera 
línia de defensa contra les amenaces en evolució. Cal que els 
editors protegeixin el seu públic i la seva reputació identificant 
i bloquejant automàticament tot tipus de missatges publicitaris 
maliciosos en temps real. Aquesta protecció millora considera-
blement l’experiència de l’usuari final i augmenta la fidelitat de 
la marca, recuperant el control amb total visibilitat de tots els 
anuncis publicats. Així, els equips interns de cada editora es 
podran centrar en augmentar els fluxos d’ingressos entrants en 
lloc de perdre el temps lluitant contra la interrupció dels ingres-
sos. (Infografies: IAB i ionos.es)
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Investigadors espanyols conclouen 
que Facebook és capaç de segmentar 
publicitàriament a una sola persona
Per Marketing Digital / Dircomfidencial

Més de 10 milions d’anunciants utilitzen les capacitats de Face-
book per focalitzar audiència comercial pels seus bons resultats 
a preus assumibles. Però diversos investigadors espanyols que 
han estudiat a fons aquest sistema creuen que és tan precís 
que pot segmentar a una sola persona. Han publicat les seves 
troballes en el document  Unique on Facebook: Formulation 
and Evidence of (Nano) targeting Individual Users with non-PII 

Data  i en ell exposen que  un model desenvolupat per ells és 
capaç de calcular la possibilitat que un usuari sigui identificat 
per separat  en base als interessos que li adjudica la plataforma 
publicitària.

Els resultats d’aquesta aplicació revelen que  els quatre interes-
sos menys comuns o 22 interessos aleatoris dels que Facebook 
assigna a un usuari el fan únic amb un 90% de probabilitats , 
segons els autors. Les dues condicions possibilitarien que qual-
sevol sigui fàcilment identificable fins i tot entre els 2.800 mi-
lions de persones que poblaven la plataforma al darrer trimestre 
de 2020, rang temporal en què es va realitzar  l’experiment.

Aquesta conclusió posa sobre la taula la relativa senzillesa amb 
la qual podria usar-se l’eina de planificació publicitària de Face-
book amb altres fins més tèrbols, com manipulació o xantatge. 
I contribueix al debat sobre si hauria d’existir un llindar mínim 
d’usuaris per sota del qual no pugui segmentar-se més  per 
evitar precisament que es pugui reconèixer a algú de manera 
individual. De fet els autors han detectat que Facebook no im-
pedeix planificar sobre quantitats de persones menors a l’abast 
potencial mínim que reflecteix, simplement no indica quants 
usuaris queden en aquesta segmentació.
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Els quatre interessos menys comuns o 22 interessos aleatoris 
dels que Facebook assigna a un usuari el fan únic amb un 90% 
de probabilitats, segons l’estudi.

D’altra banda, la investigació amplia a més els possibles proble-
mes de privacitat més enllà de les dades personals clàssics als 
interessos comercials adjudicats, el que al seu torn tempteja els 
límits del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 
pel que fa a consentiment explícit de tractament. Aquesta infor-
mació pot incórrer en la consideració de “identificable personal-
ment”, ja que el RGPD té una perspectiva més àmplia del que 
són dades personals respecte als EUA. Això queda substanciat 
en l’article 4 i en la seva referència a “qualsevol informació re-
lacionada amb una persona natural que pugui ser identificable 
per un o diversos factors específics a la identitat física, fisiològi-
ca, genètica, mental, econòmica, cultural o social”.

Tot just uns dies després de concloure el seu estudi,  el compte 
que van usar els investigadors per llançar les campanyes va 
ser tancat sense explicació prèvia per Facebook, que a més 
ha titllat el treball de “equivocat sobre com funciona el nostre 
sistema publicitari”. Segons explica, “els interessos associats 
amb cada persona no són accessibles a anunciants, llevat que 

l’usuari decideixi compartir-la”, de manera que el mètode dels 
autors quedaria compromès.

L’equip que ha realitzat aquesta investigació està compost per  
José González-Cabanyes, Àngel Cuevas i Rubén Cuevas, tots 
ells de la Universitat Carlos III de Madrid, juntament amb  Juan 
López-Fernández  (GTD System & Software Engineering) i  Da-
vid García  (Graz University of Technology). El seu experiment 
va comportar 21 campanyes entre octubre i novembre de 2020 
que segmentaven a tres d’ells en base a les dades d’interessos 
de 2.390 usuaris. Aquesta informació havia estat recollida mi-
tjançant una extensió de navegador que havien creat, i que por-
tava en funcionament des d’abans de gener de 2017. (Infogra-
fia: Ángel Cuevas/Twitter)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dona l’oportunitat d’accedir a 
l’estudi Unique on Facebook: Formulation and Evidence of 
(Nano) targeting Individual Users with non-PII Data, dels inves-
tigadors José González-Cabañas, Ángel Cuevas, Rubén Cue-
vas, Juan López-Fernández i David García. CLICAR AQUÍ 
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Eines comercials per a redaccions: 
una nova guia GIJN
Per Talya Cooper, investigadora de Queens, Nova York / Global 
Investigative Journalism Network

Les redaccions actuals han d’enfrontar-se a una infinitat de de-
safiaments informatius, des de l’opressió governamental i la vi-
gilància digital fins a fonts reticents i un diluvi de desinformació. 
Però molts també s’enfronten a importants obstacles interns 

relacionats amb el funcionament de la seva organització, des 
de la gestió del flux editorial i la mesura de l’abast en línia fins 
al seguiment dels subscriptors i la protecció de dades crítiques, 
entre d’altres.

Com a resultat, GIJN ha publicat una nova guia d’eines co-
mercials enfocada a ajudar els mitjans a resoldre les seves 
necessitats administratives. La guia es va elaborar gràcies al 
suport de Google News Initiative. Va ser investigada i escrita 
per Talya Cooper, editada per Nikolia Apostolou i Reed Richard-
son, i il·lustrada per Sentavio, a través de Freepik.com  amb 
el disseny de Chafiq Faiz. Inclou aplicacions i programes útils, 
molts dels quals gratuïts, per a redaccions petites. Altres eines 
inclouen administració, gestió, comunicació, compartició de fi-
txers, comptabilitat, SEO, interacció de públic, audiovisual, ges-
tió de continguts, gestió de subscriptors, disseny i visualització 
de dades, màrqueting de xarxes socials i correu electrònic, se-
guretat del lloc i gestió de contrasenyes.

Com a introducció, hem compilat una llista de les eines de tota 
la guia que ajuden les redaccions a satisfer les seves necessi-
tats de seguretat i xifratge de dades.
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Aquest tema és particularment important, ja que tant les empre-
ses privades com els règims repressius s’orienten més que mai 
a la premsa. Es pot controlar tot el que fan els periodistes (des 
de l’enviament de missatges de correu electrònic i missatges de 
text fins a la introducció de contrasenyes). Pot semblar elaborat 
i que requereix molt de temps per a molts, però triar les aplica-
cions i el programari adequats és crucial per protegir les fonts, 
així com els mateixos periodistes.

Xifratge de correu electrònic
ProtonMail xifra els correus electrònics en trànsit i quan 
s’emmagatzemen als servidors de ProtonMail. Proton Mail uti-
litza xifratge Open PGP. Els correus electrònics només es xifren 
quan s’envien entre dos comptes de ProtonMail. Tanmateix, si 
envieu un missatge extern, podeu protegir-lo amb contrasenya 
i enviar-lo per altres canals xifrats.

Cost: els comptes individuals gratuïts inclouen 500MB d’emma-
gatzematge. Idiomes: 26 idiomes disponibles.

Missatgeria i comunicacions
Element és una plataforma de col·laboració i missatgeria xifra-
da d’extrem a extrem de codi obert.

Cost: gratuït per a particulars, els nivells empresarials comen-
cen a 2 dòlars al mes per a un màxim de cinc usuaris. Idiomes: 
25 traduccions actuals.

Jitsi és un servei de xat de vídeo xifrat de punta a punta, gratuït 
i de codi obert. Sense crear un compte, els usuaris poden iniciar 
un xat de vídeo al navegador de fins a 50 participants. També 
permet la programació avançada, l’ús compartit de pantalla, la 
presa compartida de notes mitjançant l’eina Etherpad i s’integra 
amb Google i Office 365.

Cost: gratuït. Idiomes: disponible en 35 idiomes.
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Signal és un servei de missatgeria xifrada de punta a punta de 
codi obert disponible com a aplicació per a dispositius mòbils i 
d’escriptori. Inclou trucades xifrades, missatges que desaparei-
xen, grups i fitxers sobre Signal.

Cost: gratuït. Idiomes: missatgeria disponible en tots els idio-
mes. Emmagatzematge al núvol i compartició de fitxers.

OnionShare utilitza Tor Onion Services per transmetre dades 
directament i de manera segura des de l’ordinador del remitent 
fins al destinatari.

Cost: gratuït

Compartir fitxers xifrats
OnionShare sincronitza els fitxers xifrats en penjar-los; 
l’empresa no pot visualitzar el contingut d’un fitxer. Podeu utilit-
zar i veure fitxers des d’una interfície web i podeu moure fitxers 
a una carpeta de l’ordinador que se sincronitzarà automàtica-
ment amb el servidor de còpia de seguretat.

Cost: 5 GB de franc; els plans empresarials comencen 
a 5 dòlars per usuari i mes (dos usuaris més) amb 1 TB 

d’emmagatzematge. Idiomes: només anglès; emmagatzemat-
ge de dades amb seu al Canadà, però disponible a tot el món.

Gestors de contrasenyes
1Password obté altes qualificacions per la transparència al vol-
tant del seu xifratge i la seva voluntat de presentar-se a revisions 
periòdiques de tercers. De manera significativa, 1Password té 
un servei anomenat 1Password For Journalism, que permet als 
equips de periodistes accedir a l’aplicació sense cap cost.

Cost: actualment gratuït per als periodistes. Idiomes: anglès, 
espanyol, alemany, francès, italià, japonès, coreà, portuguès, 
rus i xinès.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://signal.org/en/
https://onionshare.org/
https://onionshare.org/
https://onionshare.org/
https://1password.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Dashlane. Les seves funcions són comparables a 1Password, 
menys la funció Mode de viatge, però molts usuaris troben que 
la seva interfície és més fàcil i intuïtiva.

Cost: pla gratuït amb fins a 50 contrasenyes sense compar-
tir dispositius disponibles; els plans comencen a 3,99 dòlars al 
mes per a particulars i a 5 dòlars per usuari i mes per a empre-
ses. Idiomes: anglès, francès, espanyol, portuguès, alemany, 
italià, holandès, suec, xinès, japonès i coreà.

KeePassXC és un gestor de contrasenyes de codi obert i gra-
tuït. KeePassXC s’emmagatzema localment a l’ordinador d’un 
sol usuari. La naturalesa simple i fora de línia de l’eina redueix 
significativament la seva comoditat, però minimitza el risc asso-
ciat a la transferència de dades a través del web.
Cost: gratuït. Idiomes: desenes.

Xarxes privades virtuals
Una regla cardinal dels serveis VPN (xarxa privada virtual): no 
utilitzeu una VPN que no ofereixi nivells de pagament. Els in-
vestigadors han descobert que els serveis VPN 100% gratuïts 
registren secretament les dades dels usuaris i estan carregats 
de programari maliciós. Els experts també recomanen evitar 

serveis VPN basats als Estats Units, a causa de les restriccions 
de la Llei PATRIOT dels EUA. Llocs com  CNet, SafetyDetecti-
ves i Wirecutter mantenen recomanacions actuals per a VPN. 
(Infografies: Global Investigative Journalism Network, Marketin-
g4ecommerce MX i 1Password)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia completa GIJN 
d’eines comercials per a  petites redaccions. CLICAR AQUÍ  
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https://www.dashlane.com/
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Avenços cap a la paritat de gènere en 
les redaccions dels mitjans?
Per Silvia Martínez Martínez, professora de Comunicació a la 
UOC / COMEIN

  
Els mitjans de comunicació ens ofereixen una imatge de la re-
alitat i per això resulta especialment important aprofundir en la 
representació que ofereixen des d’una perspectiva de gènere. 
Però no només és fonamental veure el que reflecteixen sinó 
també qui dona la informació i en quines condicions. Això im-
plica descobrir si les dones tenen presència, visibilitat i poder 

de decisió en les redaccions dels mitjans. Un tema que s’està 
abordant en els darrers anys i sobre el qual s’estan produint 
alguns avenços des de l’àmbit normatiu.

Des de 1995 The Global Media Monitoring Project ofereix cada 
cinc anys un estudi comparatiu específic relacionat amb la 
qüestió de gènere en mitjans de comunicació de diversos paï-
sos. L’últim informe, el de 2020, segueix fent evident la bretxa 
existent per qüestió de gènere i la necessitat d’incloure a les 
dones com a fonts però també en el seu rol de periodistes. 
L’Associació de la Premsa de Madrid, d’altra banda, publica 
puntualment l’Informe Anual de la Profesión Periodística centrat 
en el context espanyol. Coincidint amb l’elaboració de l’estudi 
corresponent a 2018, es va realitzar un qüestionari concret per 
tractar la percepció sobre la situació en què es troben les dones 
periodistes. En els informes posteriors s’ha continuat pregun-
tant per aquest tema fent visible el predomini d’homes en els 
càrrecs directius o de responsabilitat en els mitjans.

Davant d’aquestes dades sembla més que evident la necessitat 
de promoure una major paritat i equitat de gènere en les redac-
cions. En aquest sentit, el marc normatiu espanyol ofereix algu-
nes indicacions a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
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la igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta conté un apartat 
concret, el Títol tercer sobre “Igualtat i mitjans de comunicació”. 
Dos dels seus articles, el 37 i 38, estan destinats a la Corpo-
ració de RTVE i a l’agència EFE oferint indicacions per tal que 
en l’exercici de la seva tasca informativa utilitzin un llenguatge 
i comunicació no sexista i que es donin codis que tinguin en 
compte el principi de igualtat. En ambdós casos inclouen una 
menció específica relacionada amb la promoció de les dones 
cap a rols de més responsabilitat o llocs directius. L’article 39, 
més breu, es destina als mitjans privats i els apel·la a respectar 
la legislació en matèria d’igualtat però també a evitar “qualsevol 
forma de discriminació”.
 
Pel que fa a la paritat a les redaccions, més contundent és la 
recent Llei 27635 d’Equitat en la representació dels gèneres en 
els serveis de comunicació de la república Argentina. Publicada 
a mitjans del 2021, el seu primer article indica que el seu ob-
jectiu és “promoure l’equitat en la representació dels gèneres 
des d’una perspectiva de diversitat sexual en els serveis de co-
municació, sigui quina sigui la plataforma utilitzada”. Ampliant 
l’abast que ja s’expressa al final d’aquest article, el següent 
indica que la normativa afecta tot tipus de mitjans encara que 
aquests siguin de titularitat pública o privada. No obstant això, 

mentre els primers es troben obligats als segons se’ls aplica 
un criteri de “promoció”. Aquest règim suposa que aquells que 
complisquen un mínim de requisits marcats obtindran un certifi-
cat que serà públic i que els permetrà tenir, tal com es reconeix 
en l’article 8, “preferència en l’assignació de publicitat oficial 
efectuada pel sector nacional”. Un element, per tant, de per-
suasió i una motivació addicional per complir amb els criteris 
marcats en la normativa.
 
El context generat per la pandèmia no ha contribuït a millorar 
la situació en termes d’igualtat sinó més aviat alguns informes 
apunten el contrari. La Federació Internacional de Periodistes 
ha volgut evidenciar la incidència que aquesta ha tingut en la 
situació de les dones periodistes a través d’una enquesta. IFJ 
(segons les seves sigles en anglès) va publicar al juliol de 2020 
l’estudi en què va participar més de mig miler de professionals 
de més de mig centenar de països per aportar la seva expe-
riència. Els resultats apunten un increment de les desigualtats 
manifestades de diverses formes.
 
Davant d’aquesta realitat, les associacions professionals reite-
ren la necessitat de convertir aquesta defensa per la igualtat en 
un objectiu prioritari i col·lectiu. Així, el març passat el Col·legi 
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de Periodistes de Catalunya publicava un manifest per la igual-
tat en el periodisme en el qual demanava la implicació no no-
més dels mitjans de comunicació mateixos i de les institucions 
sinó també dels i les periodistes en la seva tasca diària. Aquest 
mateix mes també la Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya (FAPE) anunciava que s’adheria al Manifest de Pro-
fessionals per a la Igualtat i contra la Violència de Gènere en 
què se sol·liciten, entre d’altres, mesures públiques.
 
Compromesos amb la perspectiva de gènere en la docència, 
des dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunica-
ció de la UOC hem elaborat un repositori en obert de recursos, 
un Toolkit de gènere, en el qual es poden trobar des de guies i 
recomanacions per una comunicació no sexista fins a informes 
i iniciatives que promouen la igualtat i evidencien casos de dis-
criminació. En definitiva, una font per promoure la reflexió i des-
cobrir algunes propostes per fer front els desafiaments presents 
en el sector de la comunicació des de la perspectiva de gènere. 
(Il·lustració: ExpokNews)
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