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Independentment de l’estratègia de 
les xarxes socials, Facebook juga un 
paper important
Per Merja Myllylahti, codirectora del Centre de Recerca en Pe-
riodisme, Mitjans de Comunicació i Democràcia (JMAD) / Blog 
INMA

No hi ha gairebé un dia sense notícies sobre Facebook. Molt 
sovint les notícies no són bones, però de tant en tant sí. En la 
categoria de bones notícies hi ha aquesta: Facebook acaba de 
signar un acord de drets d’autor amb l’Alliance de la Presse 

d’Information Generale, que representa 300 editors francesos. 
Tot i que la mesura és sens dubte positiva, val la pena recordar 
que Facebook no hi va entrar voluntàriament, i no hauria passat 
sense la reforma de les normes de drets d’autor digitals a Euro-
pa el 2019. Segons informa AP News, l’acord de llicència “és el 
resultat d’una empenta més àmplia de les autoritats d’Europa i 
d’altres llocs per obligar Facebook a compensar els editors pel 
contingut”.

No s’ha revelat com es reparteixen els diners entre les editorials 
franceses. El grup de l’aliança editorial diu que l’acord generarà 
un “finançament important”, especialment per als editors més 
petits. Es pot esperar que sí.

Com confirma la meva investigació publicada recentment, els 
pagaments de notícies de Facebook i Google tendeixen a anar 
a les mateixes grans organitzacions de notícies, per tant, no 
beneficien tant les empreses de notícies regionals o locals com 
les que ja tenen posicions dominants i sòlides al mercat.

Un altre estudi recent de Benjamin Toff i Nick Matthews pro-
posa que les notícies locals aconsegueixen menys atenció i 
compromís a Facebook que les notícies nacionals. Van inves-
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tigar 2,4 milions de publicacions a Facebook d’organitzacions 
de notícies locals en tres estats dels EUA entre el 2018 i el 
2019. La seva investigació va trobar que les notícies nacionals 
dures generen més interès i compromís a Facebook que les 
notícies locals, “la qual cosa pot reduir els incentius perquè les 
organitzacions de notícies locals publiquin històries sobre afers 
genuïnament locals”.

Per tant, les notícies locals que no són titulars nacionals poden 
desaparèixer de l’univers de la plataforma sense gaire avís, 
compromís i ingressos, o sense pagaments substancials de la 
plataforma.

Recentment, com a part de la recerca del meu llibre, vaig xerrar 
amb alguns editors de notícies independents sobre les seves 
relacions amb la plataforma. Les experiències entre els punts 
de venda varien. Alguns dels editors diuen que Google els ha 
estat molt beneficiós.

Per exemple, Google Subscribe ha generat un nombre substan-
cial de subscripcions noves. Altres van tenir millors experièn-
cies amb el Programa Accelerator de Facebook, que ha donat 
un impuls a les donacions i membres. La majoria d’ells, fins i 

tot els que afavoreixen Google, són sorprenentment actius a 
Facebook tot i que encara no reben cap pagament de contingut 
de les plataformes.

De la mateixa manera, en la seva investigació, Annika Sehl, 
Alessio Cornia i Rasmus Kleis Nielsen van trobar que les or-
ganitzacions de notícies han invertit “significativament en les 
xarxes socials”, però el seu enfocament a la mateixa plataforma 
difereix en funció de les seves “ambicions editorials, imperatius 
organitzatius i llegats històrics”. .”El seu estudi mostra que les 
empreses de notícies del sector privat publiquen més material 
a Facebook que les empreses de mitjans de comunicació de 
propietat pública, cosa que és una mica paradoxal, ja que molts 
continuen veient Facebook com un “enemic”. 

L’estudi assenyala que, tot i que les empreses de mitjans del 
sector privat competeixen amb les plataformes de xarxes so-
cials més ferotgement que les empreses de propietat pública, 
“sembla que inverteixen proporcionalment més en la seva acti-
vitat a les xarxes socials per a notícies, almenys a Facebook”.

Així, mentre Facebook continua creant controvèrsies i titulars i 
paga a les organitzacions de notícies de manera desigual, una 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2021.1968920


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cosa no ha canviat: la plataforma de xarxes socials continua 
sent una part important de l’estratègia de distribució de notícies. 
(Fotografia: Diario Contraste)

N. de la R.- Quan el Consell de Ministres espanyol va  aprovar 
el Reial decret llei  que habilita la llicència de continguts a plata-
formes digitals segons la Directiva de Copyright de la Unió Eu-
ropea, diversos dels principals editors d’Espanya ja tenien sig-
nats precontractes amb Google subjectes a aquesta translació. 
En aquest escenari de divisió i d’interessos creuats s’ha estat 
gestant  un període de consultes amb la indústria que ha du-
rat mesos . En aquest procés, tots els protagonistes han pogut 
observar el què passava a França, el primer país a adaptar la 
seva normativa al context legal europeu. Mentrestant, Google 
només pagarà 20 milions a la premsa espanyola per les seves 
notícies, un 5% del que demanen Alemanya i França.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Aurora Mínguez (Reporters Sense 
Fronteres Espanya): “Al periodisme li 
sobra opinió i li falten diners”
Per Alba Martin / Dircomfidencial

Ha pres possessió de la presidència de Reporters Sense Fron-
teres aquest dimecres i la veterana periodista Aurora Mínguez, 
confessa que ho farà “amb molt de sentit de responsabilitat i 
com un repte”.

En un context periodístic “polaritzat”, marcat per una “creixent 
violència contra les dones periodistes a les xarxes socials” i 
amb un “predomini excessiu de l’opinió sobre els fets”, Mínguez 
creu que un dels objectius essencials del seu paper com a líder 

de l’organització ha de ser “lluitar de manera decisiva contra la 
desinformació en totes les formes”.

Per això, una de les iniciatives amb què arrenca l’etapa és 
“crear un programa d’actuació aplicable a escoles, instituts i 
universitats” per convèncer nens, adolescents i joves que “Fa-
cebook i les plataformes socials no són l’única font de informa-
ció i, per descomptat, tampoc la més fiable”.

Tot i això, per posar en marxa aquestes idees i “seguir protegint 
i recolzant els periodistes”, la comunicadora considera impres-
cindible que s’ampliï el nombre de socis, amics i patrocinadors 
de la secció espanyola de Reporters sense Fronteres.

Un periodisme amb excés de tertulians
Cal recordar que Mínguez aterra a Espanya després de disset 
anys vivint en diferents èpoques a Alemanya com a correspon-
sal i tres anys a França. És per això que la radiografia que fa 
la periodista de la situació del periodisme espanyol actualment 
està feta amb distància i un ampli horitzó comparatiu.

“Em sorprèn el pes excessiu dels tertulians, que no existeixen 
en aquests països d’una manera tan marcada”, explica en con-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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versa amb Dircomfidencial, on també indica que a la professió 
“li sobra opinió i li falten diners per desenvolupar projectes i fer 
periodisme de recerca”.

“La professió fa molts anys que pateix un procés de precaritza-
ció i és extremadament perillós que hagi perdut el prestigi social 
de què va gaudir en temps passats”, afegeix. “Cal que la socie-
tat torni a veure el periodista com una persona honesta, que 
intenta fer la seva feina sense condicionaments, i en empreses 
editores que -idealment- no depenguin en excés de bancs i pa-
trocinadors i que poden mantenir una línia editorial el més lliure 
i independent possible”.

Un dels objectius essencials del seu paper com a líder de 
l‟organització ha de ser “lluitar de manera decisiva contra la des-
informació”.

Pel que fa a les crítiques que es van llançar des de l’organització a 
un determinat sector de la comunicació pel tractament que s’havia 
fet de les dades durant la pandèmia, la nova presidenta de RSF 
apunta que “cal distingir entre mitjans “seriosos” i el tractament 
donat per algunes televisions privades que utilitzen certes notícies 
per guanyar audiència donant un enfocament sensacionalista”. 

Declaració del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i el Consell de la Informació

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC), organisme in-
dependent encarregat de vetllar pel compliment del Codi Deon-
tològic, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya volen compartir 
unes consideracions amb la ciutadania arran de la decisió del 
Govern de la Generalitat de retirar l’acreditació a Xavier Rius, 
director del digital e-notícies.

El Govern fa referència a la intervenció del periodista en l’última 
roda de premsa del Govern posterior al Consell Executiu. El 
periodista va formular la següent pregunta a la portaveu del 
Govern: “Vostè s’imagina que jo li digués ara que m’agradaria 
que me la xuclés, o que me la xuclés un menor?”, inquirint així 
sobre el posicionament del Govern respecte a un gag -finalment 
no emès- del programa satíric Bricoheroes de TV3, on els seus 
presentadors suggerien una fel·lació per part de la reina Letizia 
i d’una de les seves filles, les infantes Leonor i Sofia.

El Govern, en la seva notificació, considera que les paraules 
del director de e-notícies “degraden la relació entre institucions 
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i ciutadania” i “el rol d’intermediació dels mitjans”. I assegura 
que “com a Govern no estem disposats a tolerar la manca de 
respecte constant a la institució, als representants públics, als 
treballadors i a la resta de companys periodistes”.

Com a Consell ens sentim en la necessitat de recordar que el 
Codi Deontològic estableix que els periodistes no han d’emprar 
expressions vexatòries que afectin la dignitat de les persones. 
En aquest sentit, el Criteri 9 estableix que “les persones han de 
ser tractades amb respecte i dignitat (...) i cal evitar les intro-
missions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els 
seus sentiments i circumstàncies” El Codi insisteix, també, en la 
necessitat de no “danyar de forma injustificada la dignitat de les 
persones de paraula”. Per la seva part, el Criteri 6 afirma que el 
periodista té el deure de defensar el dret a la informació, però 
recórrer “a l’assetjament intimidador i persistent és una pràctica 
reprovable”.

A més de vetllar pel compliment del Codi Deontològic, el 
Consell de la Informació de Catalunya també és una entitat 
d’autoregulació amb facultats d’intervenció i mediació entre els 
mitjans i les persones o institucions que se senten afectades 
per la seva tasca. En conseqüència, el CIC s’ofereix a fer de 

mitjancer en el futur en casos com el que ara ens ocupa, per 
tal de garantir el dret a la informació dels ciutadans i el deure a 
les bones pràctiques deontològiques per part dels periodistes.

El CIC i el CPC consideren que la retirada de l’acreditació de 
premsa a un periodista és una mesura greu i transcendent que 
pot afectar a la llibertat d’informació i a l’exercici independent i 
crític del periodisme. Per tant, considerem que d’ara endavant 
s’han d’activar totes les garanties democràtiques perquè mai 
una decisió com aquesta pugui coartar el dret de la ciutadania 
a rebre una informació veraç i plural. (Font: CPC)

Presentació de l’AMIC a l’Àrea de 
Publicitat Institucional del Govern 
Central
  
El passat dijous 4 de novem-
bre, Ramon Grau, president 
de l’AMIC; Josep Ritort, se-
cretari general de l’AMIC; i 
Jordi Guals, responsable de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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relacions institucionals de l’AMIC van visitar al Palau de la Mon-
cloa als responsables de govern central de Publicitat Institucio-
nal: Gonzalo Sanz, cap de l’Àrea, i Rosaura del Val, secretària 
de la Comissió General de Publicitat.

La trobada va servir, per una banda, explicar i donar a conèi-
xer l’AMIC als responsables de publicitat Institucional, nombre 
d’associats, capacitat de gestió de publicitat i creació de contin-
guts..., i, per l’altra part, explicar com és el funcionament intern 
del govern central. La reunió va servir per mostrar la riquesa de 
mitjans de proximitat impresos i digitals que hi ha en el nostre 
territori. (Redacció AMIC)

2a Jornada de Formació i Innovació 
per a mitjans de proximitat el pròxim 8 
de novembre a Mallorca
El proper divendres, 8 de 
novembre, tindrà lloc a Ma-
llorca, organitzada per la 
Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de les 

Illes Balears, juntament amb la direcció executiva de l’AMIC 
Illes Balears, la segona Jornada de Formació i Innovació: 
“Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves oportunitats 
per a modernitzar els mitjans de proximitat impresos i digitals 
en català”, on s’analitzaran els nous desafiaments que planteja 
la xarxa al món del periodisme de proximitat.

Un dels principals objectius d’aquesta trobada és formar les re-
daccions de mitjans de proximitat en català amb les noves ha-
bilitats digitals necessàries, per mantenir el vincle amb el lector 
i que alhora potenciï els continguts exclusiu i de qualitat. Així 
doncs, la Sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca acollirà 
dues ponències de primer nivell on es parlarà dels mitjans de 
proximitat i de la transformació digital d’empreses de comuni-
cació.

Pepe Cerezo, consultor expert en estratègia i transformació 
digital d’empreses de comunicació, parlarà de “Els models de 
filiació: una alternativa per a la premsa local”, on s’analitzarà si 
els clubs de socis o models de filiació poden ser una alternativa 
als murs de pagament habitual i un suport per a una organitza-
ció periodística de proximitat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Genís Roca, especialista en processos de transformació em-
presarial, desenvolupament de negoci i cultura digital i presi-
dent de la Fundació. cat finalitzarà amb la ponència “Quatre 
claus d’èxit per al futur digital dels negocis”. (Font: Redacció 
AMIC – fotografia: dbalears.cat)

L’atur es dispara entre periodistes 
assolint els nivells més alts des del 2014

El tercer trimestre és un dels més complicats al sector del pe-
riodisme. Històricament, el setembre és sinònims d’un augment 
de l’atur al sector i així ho confirma l’última EPA que hem cone-
gut i que recull les dades fins al novè mes del 2021.

El sector de la informació i les comunicacions compta, al tanca-
ment del mes de setembre, amb 41.900 aturats. Una xifra que 
supera en mil persones, les dades del mateix trimestre del 2020 
i que suposa un increment del 2,5% de l’atur al sector respecte 
al mateix trimestre de l’any passat.

Les xifres són molt més alarmants si tenim en compte l’evolució 
de l’atur entre periodistes respecte al segon trimestre del 2021. 

En aquest cas, l’última EPA indica un creixement de l’atur del 
61%, ja que el juny d’aquest any, els aturats a el sector se xifra-
ven en 26.000, saltant a 41.900 aturats.

La temporada no ha començat bé al sector que afronta una im-
portant crisi a la premsa i que s’ha vist obligat a afrontar el tan-
cament de diverses capçaleres i reducció de plantilles. A més, 
molts mitjans que durant la crisi de la Covid van recórrer als 
ERTE han transformat aquests acomiadaments temporals en 
definitius. (Font: Prnoticias)

La UPV exigeix l’eliminació de les 
restriccions a la premsa en les 
institucions públiques

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Unió de Periodistes Valencians s’ha adreçat a institucions 
públiques valencianes, com ara les Corts i la Conselleria de 
Justícia, per tal que eliminin les restriccions en l’aforament que 
obstaculitzen la tasca dels professionals de la informació. Una 
reclamació basada en la “nova normalitat” i la supressió de res-
triccions per combatre la pandèmia de la Covid-19 en vigor des 
del 9 d’octubre.

“Mentre qualsevol activitat professional pot gaudir de l’eliminació 
de les restriccions, hi ha institucions com les Corts Valencianes 
que encara limiten l’assistència de periodistes a les sales de 
les comissions, tal com ha passat a la sessió de la Comissió de 
Política Social i Ocupació de dimarts 26 d’octubre. Un fet que 
significa la retallada en el dret a informar dels i les professionals 
dels mitjans”, denuncia la UPV.

D’altra banda, la Unió de Periodistes també ha traslladat a la 
Conselleria de Justícia les queixes de professionals que no po-
den entrar als judicis a la Ciutat de la Justícia, “coartant així la 
transparència i la llibertat d’informació”, apunta.

La UPV subratlla que, tenint en compte el “paper essencial” del 
periodisme i els mitjans de comunicació, cal que les institucions 

públiques “garantisquen el dret a la informació i apliquen una 
nova flexibilització en les mesures per eliminar els aforaments 
per a la premsa”. (Font: UPV – fotografia. Diario Público)

El Govern atorga els Premis Nacionals 
de Comunicació 2021

El jurat de la XX edició dels Premis Nacionals de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar els guardons 
d’enguany a Carles Porta pel programa Crims, de Catalunya 
Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; al programa Polònia de 
Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, en la de 
Televisió; a la revista Sàpiens, en la categoria de Premsa; a 
FILMIN en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a les campanyes 
del Sistema de Salut de Catalunya durant la primera onada de 
la pandèmia de la Covid-19, en la categoria de Publicitat.

Cugat Mèdia ha rebut el guardó en la categoria de Comunicació 
de Proximitat. El jurat també ha atorgat sengles mencions ho-
norífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
el seu 50è aniversari.
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Per primer cop els premis compten amb un jurat paritari i han 
incorporat l’encàrrec de la consellera per tal de buscar una es-
pecial sensibilitat feminista a l’hora d’atorgar els premis.

El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 
2021 està presidit per la consellera de la Presidència, Laura 
Vilagrà, i format pel secretari de Mitjans de Comunicació Oriol 
Duran, en qualitat de vicepresident, i pels vocals Núria de José 
Gomar; Jofre Llombart Anton; Roger Loppacher i Crehuet; Mi-
quel Miralles i Fenoll; Elena Neira Borrajo; Núria Piera López; 
Patrícia Plaja Pérez;  Jordi del Río i González i Rosa Romà i 
Monfà. (Font: gencat.cat)

Absolt el fotoperiodista Albert Garcia 
per manca de proves

El Jutjat Penal número 8 de Barcelona ha absolt el fotoperiosta 
Albert Garcia, a qui acusaven d’agredir un agent de la Policia 
l’octubre de 2019, quan va ser detingut mentre cobria per a El 
País els aldarulls per la sentència del procés a la pl. Urquinaona 
de Barcelona.

Així doncs, la sentència dona credibilitat al relat de Garcia i els 
periodistes testimonis presencials davant la del policia denun-
ciant i els seus companys. Una de les claus de l’absolució han 
estat els vídeos dels fets. Inicialment la Fiscalia demanava 18 
mesos de presó per un delicte d’atemptat contra l’autoritat i un 
delicte lleu de lesions, però en el judici va retirar la petició i va 
demanar una multa de 4.800 euros per resistència a l’autoritat 
i lesions lleus.

El magistrat, Jorge González Ibarburen, conclou que no hi ha 
“proves fefaents” que el fotoperiodista empentés l’antidisturbis, 
fent-lo caure i provocant una lesió a la mà, tal com l’agent va 
afirmar en el judici. Albert Garcia defensa que va ser detingut 
per fotografiar una actuació policial “fora del protocol”. (Font: 
Comunicació 21)

Es presenta l’Informe de la Comunicació

Un cop enllestit, avui, divendres, 5 d’octubre, es presenta online 
l’Informe de la comunicació a Catalunya 2019-2020. La presen-
tació es farà al canal de Youtube de l’InCom-UAB, a les 9 del 
matí: https://www.youtube.com/watch?v=Y1oct3ccZlA
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L’informe és un projecte de caràc-
ter biennal de l’Institut de la Comu-
nicació de la UAB (Incom-UAB), 
dedicat a descriure i analitzar els 
diversos sectors de la comunica-
ció a Catalunya. L’objectiu princi-
pal d’aquest informe, que segueix 
una línia força estesa a Europa, 
és oferir una visió global i sintètica 
del camp de la comunicació du-
rant el bienni 2019-2020, desta-
cant-ne els aspectes i tendències 

més rellevants, amb la finalitat d’esdevenir una eina de suport a 
la recerca, als acadèmics, als professionals i a les polítiques de 
comunicació del nostre país. (Font: MAE – infografia: INCOM)

Comença la 30a edició del Fòrum 10 
de la Comunicació

Les jornades de comunicació Fòrum 10 de Puig-reig tornen 
després d’un any de silenci degut a la pandèmia. Enguany, amb 
una doble celebració: el 30è aniversari de les jornades de co-

municació i el tret de sortida dels 40 anys de Ràdio Puig-reig, 
emissora municipal. Les sessions es fan avui, divendres 5 de 
novembre (20 hores), i els dies 12 de novembre i 20 d’aquest 
novembre a La Sala de Puig-reig, de la Plaça Nova.

Avui, a les 8 del vespre, Espartac Pe-
ran i Xavier Coral, que parlaran de les 
seves vivències amb un toc de bon hu-
mor. El divendres 12, a la mateixa hora, 
es parlarà de les cobertures informa-
tives del confinament i d’altres temes 
d’actualitat amb en Quico Sallés, perio-
dista d’ElMon.cat i del FAQS de TV3 i 
autor del llibre «Catalunya Zona Zero»; 
i amb Núria Bacardit, periodista de TV3, actualment correspon-
sal de la Catalunya Central, que ha vist la Covid-19 de ben a 
prop. Es parlarà de la pandèmia i d’altres experiències colpido-
res de la seva trajectòria com a professional.

El darrer dia, que serà el dissabte 20, a les 7 de la tarda, es 
posarà a debat del futur de la ràdio a Catalunya. Els convidats 
seran el Secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, Oriol Duran; el periodista de Ràdio 4 i professor 
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de comunicació de la UAB, Cinto Niqui; la periodista i Cap de 
Continguts de la Xarxa, Joana Vallès; i el cap d’informatius de 
Rac1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Ma-
ria Morros. (Font: MAE)

Surt al carrer Ebresports.cat, el primer 
diari digital esportiu de les Terres de 
l’Ebre
Ha vist la llum setmana Ebresports.cat, el primer diari digital 
exclusivament dedicat a la informació esportiva de les Terres de 
l’Ebre. La promotora de la iniciativa, l’empresa que també edita 
el Setmanari l’Ebre, feia mesos que treballava en un ambiciós 
projecte que pogués donar cobertura informativa a un dels sec-
tors de més vitalitat del territori.

El nou digital compta amb l’equip de periodistes del setmanari i 
estarà dirigit per Jesús Ferrando Toledo. Amb 46 anys, compta 
amb una llarga experiència professional com a redactor espor-
tiu i digital a Canal Terres de l’Ebre i va dirigir durant cinc tem-
porades el programa Tots els Gols d’Imagina Ràdio. 

Per a Ximo Rambla, editor gerent de l’Ebre, el pas que s’ha 
donat és el fruit d’una realitat “perquè no s’entendria el que fem 
si no estiguéssem plenament convençuts que el sector espor-
tiu ebrenc necessita tenir un mitjà de comunicació propi i de 
referència, en què la seua veu hi siga protagonista les vint-i-
quatre hores del dia i els 365 dies de l’any”. Són milers de per-
sones les que mou l’esport a les quatre comarques de l’Ebre, “i 
per això naixem amb la voluntat de convertir-nos en el seu mitjà 
referent comunicatiu digital en el camp de l’esport”.

Per a Jesús Ferrando, “estèticament és un web únic al territori, 
preparat a consciència amb els professionals de Globals, que 
ens han ajudat molt amb la confecció del nou mitjà”. Ebres-
ports està distribuït en categories dedicades al món del futbol, 
el futbol sala, el bàsquet, l’handbol, el voleibol, el motor, l’esport 
escolar i popular dels consells esportius i l’apartat de vídeos 
esportius del Canal Terres de l’Ebre. (Font: Imagina Ràdio)
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Queda un paper per a la premsa a la 
societat digital?
Per The Economy Journal.com i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Un dels grans afectats per la revolució digital és el sector de 
la premsa escrita. El model de negoci tradicional del diari en 
paper basat en la publicitat i el pagament pels continguts no 
funciona al segle entrant, i s’alcen les veus dels profetes que 
vaticinen la desaparició total d’aquesta branca del periodisme. 
Els diaris digitals van néixer amb l’arribada d’Internet a l’últim 
lustre del segle XX. Els editors van traslladar les versions en 
paper a la xarxa intentant aprofitar els formats multimèdia per 
enriquir-ne el contingut i ampliar, per mitjà de la globalitat del 

món digital, el seu espectre d’influència. Però ja des del principi 
es va detectar que alguna cosa no funcionava.

La caiguda de les vendes de les edicions impreses s’accentuava 
mentre que ningú al sector semblava saber com rendibilitzar la 
presència digital. Les solucions que es van anar aplicant els pri-
mers anys del nou segle van partir de barrejar la premsa amb 
continguts relacionats amb l’oci i l’espectacle, que segons alguns 
experts, van degradar en gran mesura la funció periodística en 
termes ètics i de credibilitat. La crisi accentua aquest empobriment 
de l’oferta periodística, ja que a la hibridació abans esmentada se 
sumen les retallades de mitjans i de personal, que han soscavat 
la capacitat dels mitjans per dur a terme un periodisme de qualitat.

Queda un lloc per al periodisme escrit de qualitat en un món 
digital o està condemnat a desaparèixer? Aquesta reflexió ver-
tebra el llibre de Bernardo Díaz Nosty, director del Departament 
de Periodisme de la Universitat de Màlaga, “La premsa al nou 
ecosistema informatiu Que parin les rotatives!”, que ha publicat 
recentment Fundació Telefónica.

Amb vista a plantejar escenaris de futur, l’autor estableix una 
sèrie d’hipòtesis de treball que contribueixen a aclarir diversos 
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aspectes de la situació premsa escrita davant de l’entorn di-
gital. L’autor es despulla en el moment de les conclusions i el 
seu llibre es fa més trascendent. Escriu Díaz Nosty: “El dret 
d’accés de les audiències als mitjans i l’avenç en l’objectiu de 
transparència són dos dels aspectes ja advertits entre les pri-
meres expressions d’un nou paradigma social. Afectaran, lògi-
cament, els fonaments del que avui s’entén per periodisme però 
no suposaran, necessàriament, una transformació radical, sinó 
la recuperació de les seves arrels ètiques, la seva autonomia 
respecte dels filtres d’agenda que, sovint, li impedeixen explicar 
a els seus públics el que realment passa. Hi ha, a més, argu-
ments generacionals que afegeixen transparència al sistema”.

I l’autor continua: “Els joves participen d’una experiència for-
mativa que assoleix una població molt més gran que en etapes 
precedents, alhora que s’han habilitat en el maneig d’extensions 
tecnològiques de comunicació en xarxa que els permet accedir 
als mitjans i als processos de construcció simbòlica de la reali-
tat. La progressió lògica dels nadius digitals no sembla, doncs, 
que condueixi a un escenari dominat per l’opacitat”.

Díaz Nosty clou amb un advertiment: “La societat està trucant”. 
I raona: “Res no s’esfondra de la nit al dia. Ni tan sols el so de 

l’acceleració prodigiosa de les rotatives cessarà a curt termini” I 
afegeix: “Tot i això, el cor nocturn de milers de grans màquines, 
anunciant per avui el que va passar ahir, s’anirà emmudint. La 
impremta, com a indústria associada a un suport de continguts 
altament peribles, és al centre de la crisi. Ha estat aconsegui-
da per una tecnologia disruptiva, encara en plena evolució, en 
un procés de mediamorfosi que condueix, a l’actual cicle de 
moda, als terminals mòbils, ergonòmicament adaptats als hà-
bits i pràctiques de consum. Per això, una nova generació de 
diaris en suport paper, com a mitjà de significativa rellevància, 
sembla poc probable”.

El darrer paràgraf serveix per sentenciar. “Les oportunitats per 
a la indústria i el periodisme existeixen, però ni els mitjans ni les 
relacions amb els públics seran ja el mateix. El periodisme no 
s’ha d’adaptar només a les noves circumstàncies, sinó atendre 
els requeriments que apel·len a la transparència. Hi ha futur. La 
societat està trucant.” (Infografia: Dreamstime)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix, per gentilesa d’Ariel i 
Fundación Telefónica, el llibre La prensa en el nuevo ecosiste-
ma informativo «¡Que paren las rotativas!», de Bernardo Díaz 
Nosty. CLICAR AQUÍ  
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Un nou informe descriu les 
oportunitats de blockchain per als 
mitjans

Les oportunitats potencials i els impactes de les tecnologies 
blockchain a les empreses de mitjans de comunicació són el 
focus d’un nou informe publicat recentment per l’Associació In-
ternacional de Mitjans de Notícies (INMA).

“Explorant el potencial de Blockchain per transformar els mi-
tjans” és una visió general de de les possibilitats de blockchain 
per a les empreses de mitjans, que inclou:

• Blockchain i el futur dels mitjans de comunicació.
• Com les empreses de mitjans de comunicació estan aprofitant 
la cadena de blocs. 
• Com canviarà la cadena de blocs els models de monetització. 

L’informe (a la venda per 795 dòlars), desglossa què és blockchain 
i quines aplicacions té per a la indústria dels mitjans de comuni-
cació. També analitza com l’ús de la cadena de blocs està trans-
formant altres indústries i explica què podem aprendre i aplicar 
d’aquests primers experiments amb la nova tecnologia. L’informe 
ofereix un glossari de termes clau relacionats amb blockchain.

Entre els estudis de cas d’editors que tracta el nou informe de 
l’associació internacional es troben Time Magazine, South Chi-
na Morning Post, USA Today, The New York Times, Vogue Sin-
gapore i The Economist.

Els temes clau ens parlen de: 

• Blockchain i gestió de drets de contingut.
• Democratització dels ingressos dels creadors de contingut.
• Redefinició de la cadena de subministrament dels mitjans. 
• Activació de noves opcions de monetització.
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• Optimització dels ingressos publicitaris.
• Utilitzar blockchain per augmentar la participació del públic.

Els autors Zoltan Vardai i Jeanhee Kim de Forkast, amb seu 
a Hong Kong, una plataforma de mitjans digitals que cobreix 
blockchain i tecnologies emergents, examinen els primers ex-
periments amb NFT per dibuixar una imatge més gran de com 
les empreses de mitjans poden entrar al món emergent de la 
Web 3.0. on s’esvaeix el camí entre creadors i consumidors. 
(Font: Per Dawn McMullan / Associació Internacional de Mitjans 
de Notícies – infografia: INMA)

Google News torna a Espanya el 2022, 
set anys després
 
El desembre del 2014 
Google News executava 
el tancament a Espanya. 
L’Associació d’Editors de 
Diaris Espanyols havia 
arribat fins i tot a demanar 
intermediació a la Unió Europea per impedir que això passés. 

Però la de Mountain View deia estar en contra de la decisió del 
govern espanyol d’aquell moment, amb la normativa del Co-
pyright o de Propietat Intel·lectual.

Ara, després de diversos anys i un nou Reial decret publicat 
el 3 de novembre al BOE, Google News tornarà a Espanya. 
L’empresa, després de la nova normativa, ha dit que semblen 
donar-se les condicions idònies per a un potencial llançament 
de Google News a Espanya. Segons ha informat la compan-
yia, Google Noticias es tornarà a posar en marxa a Espanya 
el 2022, encara que no ha concretat la data. En un comunicat, 
només ha esmentat l’expressió “properament”.

Cal recordar que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de dimecres, 
dia 3, recull la transposició de la directiva de Copyright, en un 
text ara conegut com a ‘Llei Iceta’, en ser Miquel Iceta minis-
tre de cultura. Ara ja sabem com s’aplicarà el polèmic article 
17 que regulava la responsabilitat de les plataformes sobre els 
continguts allotjats, i que els obligava a establir filtres algorít-
mics sobre ells per no rebre quantioses multes.

La nova directiva, o nova llei de Propietat Intel·lectual, 
s’encarrega de recollir tot allò exposat a la directiva europea res-
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pecte a aquest tema. A Espanya s’implementaran els articles 15 
i 17 de la dita directiva europea, cosa que automàticament obre 
la porta al retorn de Google News. Afegir que ara els editors de 
premsa podran negociar amb Google, derogant el cànon AEDE 
després de 7 anys.  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Cedro perd el poder sobre els drets 
de propietat intel·lectual a la premsa 
digital
El darrer Consell de Ministres ha aprovat la transposició de la 
normativa europea sobre els drets d’autor i la seva adaptació 
a la Llei de Propietat Intel·lectual. Com queda dit en la notícia 
anterior, a través del Ministeri de Cultura que dirigeix Miquel 
Iceta, els mitjans de comunicació digitals podran negociar di-
rectament la cessió i explotació de continguts amb plataformes 
digitals com ara Google o Samsung. 

Fins ara, Cedro, el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics era 
l’únic autoritzat per exercir aquestes responsabilitats després 
del cànon implantat el 2014. La reforma d’aquesta llei inclou 
dues modificacions. A més, de la gestió dels drets de propie-

tat intel·lectual, també s’hi ha inclosa una segona modificació 
centrada en la responsabilitat de les plataformes digitals per 
eliminar els continguts més sensibles i nocius per a la societat. 
Apartat en què s’inclouen fake news, continguts violents o se-
xuals, entre d’altres. (Font: Prnoticias)

El Sitges Next 2021 presenta un 
programa centrat en la innovació de la 
comunicació de marques
El Sitges Next 2021 ja té la graella a punt. La programació 
s’estructura en blocs temàtics que representen sectors de re-
llevància, com l’automoció, la docència, l’estratègia, el branded 
content, els nous formats de periodisme i la producció. Reco-
neguts publicitaris i experts en comunicació configuren una 
graella, que fa dos dies que estan de ponències, exposicions, 
debats i casos sobre la innovació en comunicació.

La graella del Sitges Next explorarà la innovació al món de la 
comunicació de marques, creativitat i noves tendències en la 
cultura digital. Als noms ja anunciats s’hi han sumat els de Bep 
Moll, CEO d’Adsmurai: Pablo García Acon, productor executiu 
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de Primo Content; Gil Blancafort, fundador de Vertically, Ys-
làndia i Wheelzzz; Albert Folch, fundador i director creatiu de 
Folch, o Elvira Arzubialde, CEO de Vmlyrx, entre d’altres.

Les ponències, la presentació de casos d’èxit, les taules ro-
dones i les sessions de networking conformen un festival que 
aplegarà en dos dies –11 i 12 de novembre– comunicadors, 
creatius, publicitaris, emprenedors i responsables de màrque-
ting i estratègia de diferents camps.

Descobriu al seu programa les ponències i panells que es duran 
a terme al Mercat Vell de Sitges. La Fundació Stämpfli i el Palau 
de Maricel són altres espais, on es faran activitats complemen-
tàries de networking. (Font: MAE)
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El substitut de ComScore arrenca al 
novembre amb la “missió” d’eradicar 
el ‘clickbait’
Per Rubén Arranz / Voz Pópuli

Serà el proper novembre quan els mitjans de comunicació di-
gitals comencin a rebre les dades de mesurament d’audiències 
de GfK DAM, és a dir, de l’empresa que substituirà ComScore 
en aquesta tasca. Entre els objectius d’aquesta nova etapa es 
troba prioritzar les dades quantitatives de lectors sobre les qua-

litatives. És a dir, s’intentarà restar valor comercial a determi-
nades pràctiques que s’han emprat durant els darrers anys per 
‘inflar’ la dada d’usuaris única mensual.

Perquè el sector dels mitjans digitals ha estat condicionat per 
la ‘dura pugna’ dels editors per aglutinar el major nombre pos-
sible d’internautes a les seves webs, cosa que va provocar que 
guanyessin pes a les redaccions els departaments encarregats 
de “viralitzar continguts” (clickbait) i millorar el posicionament 
en cercadors.

Una bona part dels mitjans també van invertir importants sumes 
de diners en xarxes socials per aconseguir que els continguts 
dels diaris d’internet arribessin al nombre més gran d’usuaris 
possible.

Entre les crítiques que algunes companyies periodístiques 
-com Unidad Editorial i Vocento- van realitzar a ComScore es 
troba la que lamentava que aquesta empresa de mesurament 
d’audiències concedís tant de pes als denominats ‘paracaigu-
distes’, és a dir, als usuaris que accedien als diaris digitals a 
través d’un clic de ratolí en un article a Facebook, però que no 
tornaven a visitar aquesta web.
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També denunciaven l’escassa representació dels dispositius 
mòbils al panell que feia servir la companyia nord-americana 
per determinar l’audiència dels mitjans de comunicació.

Els diaris defensors de ComScore -entre ells, alguns dels prin-
cipals digitals nadius- consideren que aquesta companyia ofe-
ria variables que resultaven útils per diferenciar entre ‘els pa-
racaigudistes’ i l’audiència de més qualitat, com el relacionat 
alhora que hi havia cada usuari, de mitjana, en un diari des del 
moment en què accedia a la seva web fins que la tancava.

ComScore i GfK
L’ Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), l’Associació per a 
la Recerca dels Mitjans de Comunicació (AIMC) i  IAB Spain van 
triar GfK DAM per intentar adaptar el mesurament d’audiències 
a les exigències de la nova realitat del mercat, marcada per la 
forta competència en el sector digital i pels diferents tipus de 
dispositius que fan servir els lectors per accedir als mitjans de 
comunicació, entre altres coses.

GfK DAM utilitzarà un sistema que proporcionarà als anun-
ciants perfils dels usuaris que realitzarà a partir de les vostres 
dades de consum digital. Això, en principi, ajudarà a triar de 

manera més precisa els llocs i moments en què realitzar la seva 
inversió publicitària.

Segons expliquen fonts de l’empresa de mesurament, co-
mençarà reportant dades el 2022 basades en 15.000 usuaris 
multidispositiu. La mostra evolucionarà al llarg del projecte in-
crementant la mida fins arribar als 25.000 individus. Es nodrirà 
del consum multidispositiu dels individus, cosa que el sector 
espera que ajudi a oferir una visió menys esbiaixada dels lec-
tors de premsa digital.

ComScore comptava fa uns mesos amb 8.432 panelistes als 
dispositius mòbils, dels quals 3.827 utilitzaven Android, 2.786 
iPhone i 1.819 iPad. Per la seva banda, en la modalitat de des-
tkop (ordinador), amb un total de 40.716 individus. Des dels 
grans grups de premsa van criticar l’escassa representació dels 
usuaris que accedien a la premsa digital a través dels seus mò-
bils o tauletes.

D’altra banda, a partir d’ara, els clients de GfK DMA enviaran in-
formació als mitjans i als anunciants dues vegades: una, amb da-
des mensuals, publicada dins dels primers 15 dies de cada mes 
(estimat) i un avenç quinzenal. (Infografia: Marketing Directo)
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El Govern recull per primera vegada 
prohibició de publicitat encoberta a 
xarxes socials

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei Omnibus 
amb transposició de les directives europees de bons garantits i 
distribució transfronterera de fons, de drets d’autor i drets afins 
al mercat digital únic. En la mateixa línia, recull per primera ve-
gada la prohibició de la publicitat encoberta a les xarxes socials 
i regula l’activitat consistent en la reproducció d’un fragment 
de la publicació  (snippet). La llei “modernitza les normes de 
protecció dels consumidors de la Unió Europea i del règim san-
cionador en matèria de consum. El Ministeri de Consum tindrà 
competència sancionadora en casos de fraus massius.

El Reial decret llei també transposa al dret espanyol la Directiva 
(UE) 2019/789 que estableix normes sobre l’exercici dels drets 
d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions 
en línia dels organismes de radiodifusió ia les retransmissions 
de programes de ràdio i televisió; i la Directiva (UE) 2019/790 
sobre els drets d’autor i drets afins al Mercat Únic Digital.

La norma té per objecte adaptar els drets d’autor a l’entorn di-
gital tenint en compte els nous comportaments dels usuaris i 
introduint mesures per corregir els desequilibris que l’aparició 
de nous intermediaris a l’entorn digital ha provocat al mercat 
amb greu perjudici per als titulars de drets. Els criteris seguits 
al Reial decret de transposició s’han basat en la fidelitat al text 
de les directives.

Mesures per corregir la bretxa de valor.- Quant a la protec-
ció de les publicacions de premsa pel que fa als usos en línia 
(article 15 de la directiva europea), el Reial decret llei reconeix 
un nou dret connex per a editors i autors de premsa creat a la 
directiva europea. 
Es tracta d’un dret amb entitat pròpia, del qual són titulars les 
editorials de publicacions de premsa i agències de notícies res-
pecte als usos en línia de les publicacions de premsa, davant 
dels prestadors de serveis de la societat de la informació. (Font: 
MAE)
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L’AEA rebutja la limitació de publicitat 
de productes alimentaris infantils

El  Ministeri de Consum 
té previst regular la publi-
citat d’aliments i begudes 
insans adreçada a nens 
i adolescents als mitjans 
de comunicació, prenent 
com a referència els per-
fils nutricionals restrictius 

de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El ministre de 
Consum, Alberto Garzón, aposta per “reduir les alarmants taxes 
d’obesitat infantil” a base de cop de decret, saltant-se el contin-
gut del  Codi Paos , amb què el sector alimentari s’autoregula 
des del 2005

En línia amb el que manifesta la Federació Espanyola 
d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB) i altres associacions 
de la cadena alimentària, l’Associació Espanyola d’Anunciants 
rebutja el plantejament “sorprenent i injustificat” del Ministeri de 
Consum sobre la limitació de publicitat de productes alimentaris 
adreçada al públic infantil

L’Associació Espanyola d’Anunciants està integrada a la Co-
missió de Seguiment del Codi Paos des d’on s’està treballant 
en l’actualització del Codi esmentat. En virtut d’això, els darrers 
mesos, la indústria d’alimentació i begudes ha ofert reduir de 
manera voluntària més d’un 75% de la publicitat adreçada al 
públic infantil.

L’AEA sempre s’ha mostrat oberta a la col·laboració amb 
l’administració davant la qual manifesta la seva disposició a con-
tinuar treballant en aquesta via col·laborativa i d’autoregulació. 
“La indústria publicitària no pot ser estigmatitzada ni retallada 
en la recuperació i, encara més, després de l’acusat període 
amb la pandèmia COVID 19 que tant ha afectat les inversions 
publicitàries”. Aquest sector, sobre el qual ja hi ha múltiples co-
dis restrictius d’autoregulació, és, a més, multiplicador del valor 
econòmic amb efectes directes i indirectes en el teixit empre-
sarial. A Espanya aporta un 1,3% al PIB i genera un volum de 
negoci superior a 18.720 milions d’euros, cosa que representa 
el 3,5% de tot el sector serveis i més de 100.000 llocs de tre-
ball, sent una indústria reconeguda a nivell mundial de la que 
en formen part gairebé 41.000 empreses. (Font i infografia: El 
Publicista)
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Tendències publicitàries globals: la 
bretxa d’inversió

L’última investigació 
de WARC Data Pre-
mium, extreta d’una 
nova anàlisi de les 
dades de despesa 
publicitària de 100 
mercats d’arreu del 
món i una enquesta a més de 715.000 consumidors, posa de 
manifest la bretxa entre la inversió i el consum en mitjans.

Les dades mostren que la despesa de marca en televisió i xar-
xes socials està molt inflada en relació al consum diari, mentre 
que els formats d’àudio i la premsa en línia estan molt infrava-
lorats.

Les mètriques clau inclouen : 

• 94.300 milions de dòlars: excés de despesa global en xarxes 
socials en relació al seu consum

• 2:30: previsió del temps dedicat a les xarxes socials cada dia 
el 2022, el doble del temps dedicat a les notícies en línia
• 1,95x: excés de despesa en televisió lineal en relació amb el 
consum diari.

Les xarxes socials atrauen ara més inversió que la televisió 
lineal. La despesa hauria de reduir-se en 94.300 milions de 
dòlars per reflectir els nivells de consum l’any vinent.

Els consumidors passen una cinquena part del dia dels mitjans de 
comunicació en canals socials, i es preveu que l’any vinent passin el 
doble de temps amb les xarxes socials que amb la premsa en línia.

De la investigació de WARC es desprèn que els podcasts estan 
potencialment infravalorats fins a 40.000 milions de dòlars i pre-
senten una de les oportunitats més grans, especialment entre 
els de 16 a 24 anys i els menors ingressos.

La despesa en publicitat en televisió, d’altra banda, és dues 
vegades superior al consum, equivalent a una discrepància ab-
soluta de 86.900 milions de dòlars. Això probablement parla del 
poder perdurable del mitjà, el seu ampli abast combinat amb un 
públic atent i l’impacte més gran de la creativitat audiovisual.
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A destacar que la inversió en premsa impresa ha assolit la pa-
ritat amb el consum diari a nivell mundial, però els anunciants 
haurien de gastar 45.300 milions de dòlars més en premsa en 
línia per reflectir aquests nivells. Els models de negoci del sec-
tor s’estan diversificant, i el 76% de les editorials prioritzen les 
subscripcions aquest any. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: arabnews). Podeu consultar l’informe AQUÍ

Forta aportació del mitjà exterior en 
les vendes base de les marques

Un estudi realitzat per 
Ebiquity amb La FEDE-
Aepe confirma la forta 
aportació del mitjà exte-
rior a les vendes base de 
les marques a mitjà i llarg 
termini.  Les estratègies 
centrades en la venda a curt termini limiten els creixements de 
vendes a mitjà i llarg termini i així, l’estudi d’Ebiquity confirma 
que no tots els mitjans funcionen de manera semblant en la 
seva aportació a les vendes.

Els mitjans digitals resulten sobretot eficaços per a promocions 
i vendes a curt termini, però la seva aportació és gairebé nul·la 
a mitjà i llarg termini i, per tant, a les vendes base de les mar-
ques, segons l’esmentat informe.

Segons aquestes dades, es confirma la importància d’establir 
estratègies d’inversió publicitària que tinguin en compte l’efecte 
a les vendes base de mitjà i llarg termini, ja que representen al 
voltant 75% de les vendes totals de les marques.

Construir una bona imatge de marca a mitjà i llarg termini és 
clau per garantir aquestes vendes base, i l’estudi assenyala 
que el mitjà exterior és clau com a accelerador de les vendes 
base a llarg termini, a més d’ajudar de manera determinant a 
recuperar vendes després d’un període de disminució de la in-
versió. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Lafede)

NOTA:  El Butlletí us acosta la infografia de l’estudi sobre el 
mitjà exterior de Ebiquity. CLICAR AQUÍ 
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Motiu pel qual veus menys anuncis de 
cotxes a la tele

L’automòbil no puja, de moment, a l’onada d’inversió en publici-
tat i aprofundeix en la retallada que ja va evidenciar el 2020. Un 
any on totes les companyies es van estrènyer el cinturó, sobre-
tot els mesos en què els consumidors estaven confinats a casa 
seva. Durant el conjunt de l’any, tant Mediaset com Atresmedia 
van comunicar una caiguda de la inversió publicitària dels fa-
bricants de cotxes de més del 30%. Però hi va haver altres 
segments que van caure més, com el de les begudes: un 34%. 
Ara, la diferència és que la majoria d’indústries han remuntat 

el vol pel que fa a la despesa en anuncis de televisió, mentre 
l’automòbil segueix trepitjant el fre, segons explica Cristina G. 
Bolinches a eldiario.es. 

Infoadex, que mesura la inversió publicitària a Espanya, indica 
a elDiario.es dades al tancament del primer trimestre, en què 
els fabricants de cotxes van invertir en publicitat 70,3 milions 
d’euros. Un any abans, en aquells mesos que inclouen els pri-
mers compassos de la pandèmia, van superar els 116 milions. 

El sector de l’automòbil està, per tant, en un moment diferent 
del d’altres indústries i encara no percep la recuperació, amb la 
producció congelada per la manca de microxips i unes vendes 
a la baixa, encara que els grans fabricants comencen a entre-
veure signes de llum a l’horitzó. A Espanya, les matriculacions 
de turismes i tot terrenys estan un 33% per sota de les xifres 
que s’arribaven a aquestes alçades de l’any el 2019. Només al 
setembre se’n van retallar més d’un 15%. En total, quasi 60.000 
vehicles matriculats. 

Aquesta situació de retallada de la publicitat en un moment en 
què no es pot respondre a la demanda no és un cas únic del 
sector de l’automòbil. El gegant tecnològic propietari de Snap-
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chat ja va apuntar fa uns dies que percebia una frenada de la 
publicitat perquè les empreses de consum no volien animar els 
seus clients a augmentar encara més l’embús a la cadena de 
subministrament global, per la falta de xips, vaixells i conteni-
dors. És a dir, fer equilibris per mantenir vendes i, alhora, no 
animar-les gaire. Ara, si aquests núvols comencen a aclarir-se, 
la situació pot fer un gir i l’automòbil recuperar el pols. (Font: 
eldiario.es - 

Informe d’evolució del consum

Wavemaker acaba de fer públic el seu informe d’evolució de da-
des econòmiques i de consum. Aquest informe mostra l’evolució 
de certes variables que ens poden ajudar a veure com s’està 
desenvolupant la desescalada. Amb aquests gràfics d’evolució 

podrem detectar ràpidament certs canvis en la societat: si co-
mencen a viatjar més o la demanda d’electricitat augmenta, po-
dria significar un major dinamisme econòmic, per exemple. El 
seu objectiu és ajudar-nos a prendre decisions ràpides. (Font: 
MAE – infografia: Cinco Dias)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe de Wavemaker sobre 
l’evolució del consum i dades econòmiques. CLICAR AQUÍ 
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Notícies més informals des de la 
pantalla de bloqueig del telèfon 
intel·ligent
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Un informe recent interessant de l’Institut Reuters per a l’Estudi 
del Periodisme d’Oxford que examina les pantalles de bloqueig 
com a dispositiu de lliurament de notícies, concretament en el 
context de Glance, una startup amb seu a l’Índia.

El model de Glance és fer acords directament amb fabricants 
de telèfons, com Xiaomi i Samsung (en marxa ja a la Índia i 
Indonèsia, entre d’altres països). En lloc d’una pantalla de blo-
queig plena de desenes d’alertes, les persones que utilitzen els 
seus telèfons reben alguna cosa com això:

La pantalla de bloqueig mostra una única cosa: una història de 
Bollywood, un joc casual, una puntuació esportiva, una recepta 
de cuina. No és gaire cosa, però segons les xifres de Glance, 
el 20% del contingut que es consumeix a les seves pantalles de 
bloqueig són notícies nacionals o internacionals, només per da-
rrere de l’entreteniment (22%) i per davant de la natura (11%), 
els esports (10%) i viatges (8%). Glance diu que 76 milions 
d’indis reben les seves notícies diàries des de les seves panta-
lles de bloqueig. (El contingut de la pantalla de bloqueig també 
està disponible en alguns OEM més petits com Oppo i Vivo, que 
utilitzen equips interns de gestió de contingut.

Estem davant un producte per al públic massiu que no té cap 
aplicació de notícies instal·lada i poques vegades busca titulars 
per si sol, de tal manera que podríem dir que les notícies els 
troben.

Glance ofereix un camí ràpid per al consum de notícies. Els 
usuaris no necessiten fer clic de quatre a cinc vegades per ac-
cedir al contingut, però poden llegir tota la història a l’instant 
fent doble clic a les alertes push o fent lliscar i fent clic a les 
històries de fons de pantalla.
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Com a espai públic, la selecció de notícies a la pantalla de blo-
queig té uns estàndards molt alts. Les notícies que s’entreguen 
en aquest espai tendeixen a satisfer els millors interessos de la 
comunitat. En un món cada cop més partidista, aquesta pot ser 
una característica útil.

Les notícies de pantalla de bloqueig ofereixen un retorn a 
l’exposició incidental de notícies en un espai de notícies selec-
cionat. Això pot contribuir a que els públics llegeixin més àm-
pliament i tinguin una millor comprensió del món més ampli que 
els envolta. Com que és incidental i curat, és més probable que 
els estàndards de qualitat s’apliquin estrictament. (Infografia: 
niemanlab)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix “Una guia per al consum 
de notícies amb pantalla de bloqueig en dispositius Android”, de 
Christine Franciska, publicat per Reuters Institute, Universitat 
d’Oxford. CLICAR AQUÍ  

La “Llei Iceta” porta la censura més 
enllà de la normativa europea

“És una animalada que sembla feta a mida de La Lliga i Netflix, 
descriu Carlos Sanchez Almeida, director legal de la Platafor-
ma en Defensa de la Llibertat d’Informació. (PDLI). L’advocat 
explica a Xataka els detalls de la nova “Llei Iceta” que, a més 
d’establir la fi del Cànon AEDE i ha permès la tornada de Goo-
gle News a Espanya, també incorpora la transposició del polè-
mic article 17 de la directiva del Copyright europea. Una adap-
tació que no només porta la censura algorítmica, sinó que va 
més enllà i ho aplica també a les retransmissions en directe .
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Això és el que s’ha aprovat via Reial Decret per l’equip del mi-
nistre de Cultura, Miquel Iceta. Una normativa que obre la por-
ta a aplicar censura directa via algorismes i amplia l’impacte 
afegint-hi una responsabilitat addicional respecte als continguts 
en directe. Aquí us expliquem els diferents punts d’aquesta 
nova llei i quines conseqüències tindrà , tant per a creadors de 
contingut com per a les mateixes plataformes, passant per la 
llibertat d’expressió pròpia dels usuaris d’internet.

La nova llei ja es pot consultar al BOE. En concret, l’article que 
provoca les crítiques més grans és el número 73  que tracta so-
bre l’’Ús de continguts protegits per part de prestadors de ser-
veis per compartir continguts en línia’. Estem davant de l’article 
que transposa a Espanya gran part del que es defineix a l’article 
17 de la normativa europea del Copyright. Antigament conegut 
com a article 13 i que ja va provocar grans queixes a la xarxa.

La llei obligarà les plataformes a retirar el contingut protegit de 
“manera expeditiva” i amb els “majors esforços”. Uns requisits 
inviables amb humans i que deixa la decisió d’esborrar-lo en 
mans d’algorismes. En efecte, si combinem “majors esforços” 
i “manera expeditiva”, només queda l’aplicació d’algorismes 
per filtrar el contingut, ja que seria inabastable revisar indivi-

dualment amb persones cadascun dels continguts pujats que 
poguessin infringir drets d’autor. A la pràctica, la norma força 
les plataformes a aplicar aquests algorismes de control si volen 
complir la llei.

La nova normativa implicarà que plataformes com Twitch o 
Youtube han d’estar dotades tècnicament perquè se’ls notifiqui 
quan hi ha una emissió en directe d’un contingut protegit per 
drets d’autor. Posem un partit de futbol de la Lliga, però també 
d’Ucraïna o d’altres lligues. “El beneficiat directe és la Lliga de 
Futbol Professional. És una llei feta a mida . Com també per a 
Netflix, Movistar, HBO o Amazon”, apunta Almeida, que criti-
ca que el ministre Iceta sol mostrar-se envoltat de directius de 
Cedro, Coalició d’Autors, Promusicae i altres organitzacions de 
gestió de drets dautor. “Encara que aquests reben només gale-
tes, els que aconsegueixen el tros gran són els altres”, exposa 
l’expert. (Font: Xataca – infografia: ShareAmerica)
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Microsoft també competirà al 
metavers amb un servei de reunions 
en realitat virtual

Microsoft també té el seu pla per portar l’Internet immersiu a les 
seves plataformes. Menys d’una setmana després que la com-
panyia propietària de Facebook canviés el seu nom pel de Meta 
per marcar la seva aposta pel metavers, Microsoft ha anunciat 
un pla similar per introduir realitat virtual i realitat augmentada 
a Teams, el seu servei de videotrucades. El llançarà a partir del 
2022, de manera que podria avançar-se a Meta.

Entre altres coses, els internautes podran crear els seus propis 
avatars per assistir a reunions de treball i esdeveniments so-
cials, així com generar espais virtuals on interactuar amb altres 
usuaris tenint la sensació d’estar compartint lloc amb ells però 
sense moure’s de casa, ha informat la multinacional durant la 
conferència Microsoft Ignite que se celebra aquesta setmana.

Aquesta evolució de Microsoft Teams rep el nom de Mesh i cer-
ca oferir una sensació de presència compartida i real en qual-
sevol tipus de dispositiu. Amb aquesta funció, es pot assistir a 

una reunió sense la necessitat de fer-ho físicament, és a dir, mi-
tjançant aquests avatars personalitzats, que la companyia con-
fia que a la llarga aquests es puguin substituir per hologrames 
molt més realistes. A l’univers virtual a Teams es podrà accedir 
tant usant unes ulleres de realitat virtual com des del telèfon o 
l’ordinador. (Font: newstral)

Meta esborrarà les dades de 
reconeixement facial de més de 
mil milions de persones usades a 
Facebook

La nova companyia mare de la xarxa social Facebook ha decidit 
tancar el sistema de reconeixement facial, i s’esborraran les 
dades de les cares de més de mil milions de persones (un terç 
del total d’usuaris de la xarxa). La mateixa companyia afirma 
que es tracta d’”un dels canvis més importants en l’ús del reco-
neixement facial en tota la història”.

Això no vol dir que a Meta li hagi deixat d’interessar aquest 
reconeixement facial: la companyia defensa la tecnologia per 
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ajudar persones a saber quan algú puja fotos on apareixen, a 
desbloquejar dispositius a l’estil de Face ID d’Apple o per evitar 
fraus. Tot i això al mateix temps admet que cal tenir en compte 
les “preocupacions creixents” en la societat i que a nivell regu-
latori encara no hi ha res en clar. (Font: Reuters)
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Cobrint el canvi climàtic: quatre 
consells per a les redaccions
Per Anton Protsiuk, historiador nord-americà / The Fix Media

La crisi climàtica és probablement el tema més important del 
nostre temps. Un estudi recent mostra que el canvi climàtic ja 
afecta el 85% de la població mundial. Segons l’informe de notí-
cies digitals del 2020, el 70% de les persones de diversos paï-
sos enquestats pensaven que el canvi climàtic és un problema 
greu. Els joves estan especialment preocupats.

La gran conferència internacional sobre el clima COP26 va 
començar el 31 d’octubre. Té l’ambiciós objectiu d’aconseguir 

que els líders mundials es comprometin amb noves mesures 
ambicioses i concretes (per exemple, per reduir les emissions 
de carboni). Amb una major atenció al tema, els mitjans de co-
municació dediquen més recursos a cobrir-lo. 

The Economist va llançar un podcast sobre el clima i va orga-
nitzar un esdeveniment d’una setmana. El New York Times està 
preparant una llista de més de 70 esdeveniments, “incloent tau-
les de discussió, tallers, sessions comissariades per la comuni-
tat i projeccions de pel·lícules”. El Washington Post va iniciar un 
butlletí de política climàtica. 

Poques redaccions tenen els recursos per llançar projectes es-
pecials centrats en el clima i assignar diverses persones per 
centrar-se només en el tema del canvi climàtic. Tot i així, hi ha 
maneres que ajuden a cridar l’atenció sobre el tema i transme-
tre la seva urgència a l’audiència, sense perjudicar el negoci en 
el procés. Aquí teniu quatre consells dels quals poden benefi-
ciar-se totes les redaccions, grans o petitones. 

Explica una història local
Algunes persones consumeixen els mitjans de comunicació per 
aprendre més sobre els problemes planetaris globals, però la 
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majoria de la gent, la majoria de vegades, està interessada en 
els problemes que afecten directament la seva vida quotidiana.

Si no sou The Economist, és important trobar un angle local 
i destacar com la crisi climàtica està afectant, o pot afectar, 
les comunitats que cobreix el vostre mitjà. L’accés a les dades 
locals sovint és escàs, assenyala Meera Selva escrivint per a 
l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme. Tot i així, sobre-
tot a Europa, hi ha conjunts de dades locals de governs i ONG, 
així com experts locals en medi ambient i clima.

Per als països de l’EEE, la Comissió Europea i l’Agència Eu-
ropea de Medi Ambient mantenen perfils detallats dels països 
amb dades climàtiques. A Ucraïna, per exemple, una ONG va 
desenvolupar un mapa interactiu del país que reflecteix els can-
vis previstos del nivell del mar induïts pel canvi climàtic en el 
futur, una eina útil per als punts de venda locals.

Trobeu un angle rellevant
Tot i que és important que els periodistes que cobreixen el canvi 
climàtic entenguin la seva ciència bàsica, no ha de ser una his-
tòria científica per als vostres lectors i oients. La crisi climàtica 
afecta la majoria dels aspectes de la vida. 

De vegades, no és una opció per als periodistes. Tal com desta-
ca Adele Machado Santelli al seu article, al Brasil (un país molt 
afectat pel canvi climàtic), “les notícies ambientals afecten tots 
els ritmes”, des de l’economia fins a la delinqüència. 

Altres vegades, depèn dels periodistes trobar un angle interes-
sant. “La crisi climàtica és una història per a cada ritme... ja si-
gui que cobreixis negocis, salut, habitatge, educació, aliments, 
seguretat nacional, entreteniment o una altra cosa, sempre es 
pot trobar un fort angle climàtic”, assenyala CCNow. Els infor-
mes climàtics es poden centrar en qualsevol cosa, des de la 
religió fins als esports i el vi. 

Utilitzeu la visualització intel·ligent 
Les històries són més potents que els gràfics i els mapes, però 
els bons gràfics milloraran molt la vostra cobertura climàtica. 

Escrivint per a Nieman Lab, James Cheshire destaca el poder 
dels mapes i la importància d’utilitzar-ne de fàcils d’entendre 
per als lectors no experts. Cheshire assenyala “la capacitat 
[dels mapes] de mostrar-nos simultàniament que a mesura que 
augmenten les temperatures mitjanes globals, les condicions 
locals amenacen de ser cada cop més extremes”.
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Per descomptat, de vegades només una bona foto pot explicar 
una història. No només es tracta dels óssos polars a l’Àrtic, sinó 
també de l’impacte dels incendis i les inundacions a Amèrica del 
Nord i Europa, i fins i tot només l’impacte de les precaucions de 
la crisi climàtica en la vida quotidiana de les persones. 

Mostra les solucions 
Educar els lectors i els oients sobre el problema és important, 
però també ho és oferir solucions als problemes. 

La cobertura climàtica ha evolucionat significativament durant 
l’última dècada, i “el periodisme de solucions sembla estar 
guanyant més tracció en el camp del clima, que molts defen-
sen com un correctiu editorial essencial [a defectes passats en 
la cobertura]”, apunten James Painter i Shannon Osaka per a 
NiemanReports. 

Hi ha més recursos disponibles que mai sobre el tema, i mos-
trar solucions a nivell local, ja sigui responsabilitat personal o 
acció política, és i hauria de ser un enfocament cada cop més 
important per als mitjans de comunicació. (Imatge: ITU). NOTA: 
El Butlletí us facilita l’informe de notícies digitals del 2020 del 
Reuters Institute. CLICAR AQUÍ  

El francès Rossel La Voix maximitza 
els ingressos dels lectors amb 
un millor sistema de gestió de 
subscripcions

 

Groupe Rossel La Voix, un dels principals grups de mitjans de 
comunicació de França, va prendre la decisió estratègica el 
2021 d’unificar el seu sistema de gestió de subscripcions en 
un únic. El grup publica 22 títols i gestiona més de 500.000 
subscriptors diaris.

Les subscripcions representen el 80 per cent dels ingressos de 
Rossel La Voix, per la qual cosa el grup estava decidit a racio-
nalitzar i consolidar la gestió de tots els seus títols per millorar 
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l’experiència de subscripció dels seus lectors. Quan Rossel La 
Voix va decidir canviar la seva estratègia de gestió de subscrip-
cions treballava amb dos sistemes de gestió de subscripcions 
que estaven arribant al final del seu cicle de vida.

L’objectiu principal de Rossel era poder automatitzar al màxim 
els processos per tal de reduir la càrrega operativa de la gestió 
de les subscripcions. El nou sistema, Shipo, va permetre als 
equips directius de Rosell tenir d’un cop d’ull informació sobre 
la facturació i els retards en el pagament. Això va suposar can-
vis significatius en el temps dedicat als informes de les diferents 
publicacions.

Amb aquesta transició en temps de pandèmia, la coordinació 
entre els equips tècnics i els equips de subscripcions de Rossel 
va ser de cabdal importància per a l’èxit del projecte. Realitzat 
en un temps ponderat i pressupost ajustat, l’equip de Rossel va 
aprendre ràpidament a treure’n el màxim profit. Encara queden 
molts altres reptes per superar, diuen, però el grup està obtenint 
resultats que confirmen la seva decisió d’invertir en un sistema 
integrat de gestió de subscripcions per a totes les seves publi-
cacions. Font: Wan-Ifra - il·lustració: pub.be)

Comscore introduirà una nova 
metodologia, amb dades de primera 
part i la col·laboració d’actors digitals

L’empresa de mesurament digital ha presentat aquesta setmana 
al mercat espanyol PXM – Privacy-Preserving Cross-Media Au-
dience Measuremen, la que serà la seva metodologia a partir del 
2023, i la posada en marxa de la qual a Espanya es desenvolu-
parà durant el 2022. Mentre es desplega aquesta nova solució, la 
companyia seguirà aportant dades amb normalitat a través de la 
seva actual metodologia i, en paral·lel, es realitzarà un test amb 
la nova per garantir l’estàndard de qualitat màxim abans que es 
converteixi en el seu nou model estàndard de mesurament.

Des de Comscore assenyalen que aquesta nova metodologia 
és coherent amb les directrius proposades recentment per la 
WFA (World Federation of Advertisers), i que en aquest projec-
te s’aplica l’experiència acumulada en altres de similars, com 
el de mesurament digital cross media engegat als Estats Units 
amb l’ANA, l’Association of National Advertisers. A Espanya, el 
projecte es recolza en els acords de col·laboració aconseguits 
amb Kantar Media i Telefónica.
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PXM – Privacy-Preserving Cross-Media Audience Measuremen 
arrenca dels pilars de la solució de mesurament actual, de pa-
nells i tagging, i permetrà abandonar l’ús de cookies de terce-
ra part, assenyalen, i oferir un mesurament complet i estable, 
recolzat en dades de primera part i els acords de col·laboració 
subscrits amb els actors digitals, tant locals com internacionals, 
amb els quals es treballarà al llarg del 2022 per posar-la en 
marxa el 2023. (Font: Anuncios)

El Mobile World Congress es prepara 
per a la seva edició del 2022

El 28 de febrer de 
2022. És la data 
marcada al calendari 
per a la propera edi-
ció del Mobile World 
Congress, una troba-
da que ha patit modi-
ficacions d’agenda i cancel·lacions d’ expositors en les últimes 
edicions, però que sembla haver recuperat ja el camí de la nor-
malitat per a l’any que ve.

Si bé per a la trobada del 28 de juny a l’1 de juliol d’aquest any a 
Barcelona van ser força les companyies tecnològiques les que 
van cancel·lar la seva assistència presencial a l’esdeveniment, 
per a l’edició del 2022 l’organització ha emès un comunicat en 
què asseguren que marques com Google, Intel, Red Hat, Sam-
sung i Orange ja ho tenen tot preparat per exposar a la Fira 
Gran Via de Barcelona.

Per al 2022 Samsung serà una de les que sí que estaran pre-
sencialment al Mobile World Congress; el mateix passarà amb 
Google, Orange i Intel, que van cancel·lar la seva assistència 
física a l’edició d’aquest any, però que ja han confirmat per al 
2022. “És hora de tornar a connectar, reimaginar i reinventar”, 
asseguren des de l’organització del Mobile World Congress en 
un text fixat a la seva pàgina web. “Esperem l’esdeveniment 
amb renovat optimisme i ambició. Junts, donarem forma al futur 
de la connectivitat i a l’èxit de la indústria”, afegeixen.

La propera edició del Mobile World Congress 2022 tindrà lloc a 
Barcelona del 28 de febrer al 3 de març del 2022, recuperant 
així les seves dates habituals després de la cancel·lació del 
2020 i la modificació de calendari el 2021 a causa de la pandè-
mia del coronavirus. (Font: MAE – infografia: gsmarena)
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Línia Nord, del Grup Comunicació 21, 
arriba als 400 números

El periòdic Línia Nord ha publicat el seu número 400 i continua 
reafirmant el seu espai periodístic al Barcelonès Nord. Amb una 
difusió actual de 9.000 exemplars setmanals, la capçalera fun-
dada fa més de 12 anys revalida el seu lideratge a Badalona, 
Santa Coloma, Sant Adrià, Montgat i Tiana.

 
Línia Nord, editada pel Grup Comunicació 21, és una eina de 
cohesió territorial. Amb una aposta que combina el format paper 
i el món digital, i sempre amb voluntat d’innovar en cadascun 
d’aquests dos àmbits, la publicació ha estat tradicionalment 
compromesa amb la cultura, la llengua i el país.

La fórmula de la capçalera i el seu repte és combinar el perio-
disme en majúscules amb una publicació definida i dimensio-
nada. En aquest sentit, la responsabilitat que s’autoexigeix per 
estar a l’altura de les circumstàncies esperona l’equip de Línia 
Nord per continuar sent fidels al seu ideari ètic, explicant, sem-
pre en català, el Barcelonès Nord i el país que s’obren pas cap 
al futur. (Font: C-21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Ses-
sions en directe. Dilluns 8 i 15 de novembre (De 16.00h a 19.00h) 
- Els Podcasts estan de moda més que mai, conquerint noves au-
diències a la vegada que es transformen en poderoses eines de 
comunicació i màrqueting digital. En aquest curs intensiu, dirigit 
per Enrique San Juan, aprendràs l’essencial per a la producció 
de podcasts de qualitat que generin audiència, fidelitat, repetició, 
subscripcions i una oportunitat de negoci o laboral per a periodis-
tes, ja sigui en l’àmbit personal o com a part d’una organització.

Algorismes en xarxes socials.- On line. Sessió en directe. 
Dimarts 9 i dijous 11 de novembre (De 09.30h a 12.00h) - A 
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les Xarxes Socials els algorismes decideixen quins continguts 
dels que publiquem visualitzen els nostres seguidors i quins no. 
Cada xarxa té el seu propi algorisme i conèixer-los en profundi-
tat és imprescindible per tenir èxit en la nostra estatrègia social. 
Amb aquesta formació, impartida per Pilar Yépez, sabràs com 
treure el màxim profit a les teves plataformes. 

Masterclass: Reptes i oportunitats de l’automatització de 
notícies.- Presencial. Barcelona. Dijous 11 de novembre (De 
18.00h a 19.30h) - L’objectiu d’aquesta Masterclass, presentada 
per Susana Pérez, és explicar l’ús que es fa de la Intel·ligència 
Artificial i l’Aprenentatge Automàtic en les redaccions periodísti-
ques. És una activitat coorganitzada amb Barcelona Activa que 
es va haver d’ajornar i que es farà al Cibernàrium.

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.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves creacions!- 
On line sense restricció horària. Del dilluns 15 de novembre 
al divendres 17 de desembre (10 hores) - L’objectiu d’aquesta 
nova edició del curs, dirigit per Jordi Flamarich, és aprendre a 
fer millors fotografies amb el nostre telèfon, descobrir què volen 
dir i per a què serveixen les seves opcions de configuració, ges-
tionar millor l’espai disponible al nostre telèfon i aprendre a fer 
servir algunes de les millors aplicacions de retoc fotogràfic per 
anar un pas més enllà amb les nostres creacions.

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 
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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.

Redacció de discursos.- Curs Presencial. Girona. Dilluns 25 
de novembre (De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h) - El 
gran repte és redactar un text que, pronunciat oralment, resul-
ti adequat, natural i diferencial. A través d’aquesta formació, a 
càrrec de Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els as-
pectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un dis-
curs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre 
l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin 
memorables.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 

poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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La tendència dels mitjans digitals vs. 
les versions en paper
Per El Diario Cantabria

Els mitjans de comunicació sempre han estat de gran impor-
tància per als ciutadans, la veritat és que existeixen des de fa 
molts anys i són el referent primordial per assabentar-se de tot 
el que passa al món. Si bé, abans els diaris en paper solien ser 
el mitjà més cotitzat, actualment, amb la digitalització, l’avenç 
de les noves tecnologies i l’arribada d’Internet , els usuaris han 
donat protagonisme als mitjans digitals.

És aquí on cal parlar del terme “new-media” entenent-se com 
a tal el conjunt de mitjans de comunicació que fan la funció 

d’informar i entretenir basant-se en les noves tecnologies i en 
la digitalització dels continguts.

Ara, els diaris digitals són els més consumits, sobretot aquells 
que estan dirigits a un públic més local, on el lector troba in-
formació completa sobre tot el què passa al seu entorn, ciu-
tat i comarca, afegint-hi seccions específiques de temàtica 
d’entreteniment i lleure.

Si parlem d’un mitjà de comunicació del segle passat, és a dir, 
del segle XX, l’entitat tenia un objectiu clar, informar els usuaris 
a partir d’unes estratègies ben definides i una correcta estructu-
ra dels missatges i continguts. Aquesta informació es podia fer 
o bé amb la pròpia informació o, si no, fent ús de la publicitat 
tradicional.

Com és lògic, el principal objectiu dels mitjans tradicionals con-
tinua estant present als mitjans digitals, però, ara els suports 
són diferents, tenint en compte que Internet permet una difu-
sió massiva de cadascun dels missatges. Això ha suposat que 
s’hagin canviat les estratègies i s’hagin anat utilitzant noves ei-
nes i tècniques per oferir aquesta informació, com ara el mailing 
o els bàners.
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Quines són les diferències entre ambdós tipus de mitjans?
Els mitjans tradicionals són la ràdio, la premsa i la televisió i 
solen seguir un patró preconcebut del què és comunicar. Per 
aquest motiu, sempre hi ha un emissor que és l’encarregat de 
donar la informació, en aquest cas seria el mitjà i un receptor, 
que és el públic on arriba el missatge. En qualsevol dels tres 
casos, el feedback és complicat de tenir.

Per la seva banda, els mitjans de comunicació digital es desen-
volupen dins d’un món on Internet prima, sobretot. Un món que 
està totalment interconnectat pel que, amb aquests nous mitjans, 
se segueix transmetent un missatge, encara que s’aconsegueix 
que hi hagi una interacció completa amb l’emissor.

Quins són els canvis més significatius?
Amb motiu de l’arribada d’Internet, hi ha molts paradigmes de 
la comunicació que han canviat substancialment. Així, cal dir 
que ara no s’informa una audiència general, les noves tecnolo-
gies permeten segmentar el públic i poder informar directament 
usuaris més concrets.

També ha canviat la importància dels mitjans, donant major pro-
tagonisme al contingut, independentment del suport.

Precisament la paraula suport ha deixat d’utilitzar-se, i ara, al 
món digital, es té la possibilitat d’informar a través de formats 
multimèdia, com ara text, àudio, gràfics, vídeos, animacions o 
fotografies, entre d’altres.

Així mateix, la informació ja no es dóna de manera periòdica, 
es dóna en temps real, igual que n’hi ha molta més abundància.

Finalment, cal parlar que la informació abans es distribuïa, 
mentre que ara, s’hi té total accés, podent els usuaris triar el 
contingut que li interessa per informar-se’n. (Infografia: El Diario 
Cantabria)
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Els mitjans de comunicació en línia, 
els més eficaços per a la reputació i 
resultats de marques i anunciants
Per Puro Marketing

Al món de la publicitat en línia, un dels grans temors de les 
marques i una de les seves preocupacions fonamentals és la 
de la brand safety. Als marketers els causa pànic el que pugui 
passar amb la seva reputació de marca si els vostres anuncis 
apareixen al costat de continguts qüestionables. No és que no 
hagi passat: és que ho ha fet tantes vegades en el marc de 
la publicitat programàtica que ja són molt conscients de tots 
els riscos. Aquí hi ha l’escàndol YouTube de fa uns anys per 
comprendre’l i visualitzar-lo.

Per això, els mitjans de referència en particular i els sites de 
notícies en general tenen un as a la màniga. Ells tenen la pròpia 
reputació i unes normes de què publiquen i què no i com i per 
què molt clares. Les marques tenen molt clar que no apareixe-
ran amb continguts problemàtics o amb desinformació.

Però aquest no és l’únic avantatge dels mitjans de notícies. 
També aporten un retorn més gran per als anunciants.

En general, es pot concloure, com assenyalen a Warc al fil de 
les conclusions de l’estudi de Newsworks, que el retorn final de 
comprar publicitat a llocs de notícies és més gran que el que 
poden oferir altres canals publicitaris. Com assenyalen, és el 
canal que té un major nivell de guanys en el resultat final.

Les dades de ROI
Les investigacions van demostrar aquest impacte positiu veient 
què passava quan augmentava la inversió en campanyes en 
mitjans contra el que passava si es feia el mateix amb cam-
panyes en altres canals publicitaris. Així, pujar des de nivells 
baixos la inversió en campanyes a llocs de notícies impresos 
augmentava el ROI de la campanya en un 60%.
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Però els resultats són millor si s’inverteix en mitjans de notí-
cies digitals: en aquest cas la pujada és del 62%. Per contra, 
si s’inverteix en canals no-noticiosos més, el creixement del 
retorn no és tan abrupte o fins i tot pot funcionar com un llast.

El problema no està només a perdre aquest elevat retorn i 
aquestes bones dades si no es fa aquesta inversió, sinó també 
en el que suposa en termes generals descuidar-la. Això és, no 
fer una bona feina de posicionar-se en mitjans de notícies pot 
portar a perdre diners, llastrant els resultats de les campanyes.

“Hi ha un cert percentatge d’inversió que hauria d’anar a les 
marques de notícies per oferir un benefici òptim al resultat fi-
nal”, diu Denise Turner, directora de recerca i inisight de la fir-
ma responsable de l’anàlisi. La inversió redunda, assegura, a 
les línies de beneficis generals de la companyia. Verticals com 
l’oci i el plaer (on inclouen els supermercats), les “coses noves 
brillants” i els “productes de vida adulta” són els que més es 
beneficien d’aquest impacte.

Qüestió d’imatge de marca
L’estudi no és el primer –i segurament no serà el darrer– que 
incideix sobre la importància de prioritzar els mitjans de notícies 

a l’hora de traçar els pressupostos d’inversió en publicitat.

Ara que la publicitat contextual tindrà un revival per l’ocàs de 
les galetes, la qüestió es torna encara més clau i determinant. 
Els continguts en què se serveixen aquests anuncis contagien 
la seva percepció de marca a les campanyes pròpies, cosa que 
pot fer que s’impulsin les dades aconseguides o que es millori 
la percepció de marca.

També, els mitjans de notícies tenen un impacte considerable 
com es recorden les coses. Publicitar-se en mitjans premium 
aconsegueix augmentar el record de marca: el record espontani 
de marca és un 2,4 vegades més gran quan s’han vist els anun-
cis en mitjans premium i l’impuls que rep la marca en general 
és d’un 1,4 superior al que aconsegueixen en altres canals pu-
blicitaris.

Així ho demostrava un estudi australià que comparava efectes 
de diferents canals per llençar publicitat.(Infografia: Facebook)
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L’algorisme substitueix el periodisme
Per Lucía Méndez, periodista d’El Mundo / Cuadernos de Pe-
riodismo

La reconversió tecnològica ha convertit les redaccions de tot 
el món en centres de control plens de pantalles amb números i 
xifres que presideixen i ordenen el treball diari dels periodistes. 
Ara, a les redaccions es parla més de números, d’algorismes i 
de percentatges que de periodisme.

Evgeny Morozov, el professor bielorús que -com tants altres- és 
un penedit de l’adoració tecnològica després d’haver pertan-
gut a aquesta església, recorre el món fent xerrades sobre els 
canvis que internet està provocant a la societat i en el com-
portament de cadascun de els éssers humans. La bogeria del 

solucionisme tecnològic és el seu llibre de més èxit i el va pu-
blicar el 2015. Les reflexions de Morozov sobre la recerca de la 
perfecció tecnològica i la màxima eficiència inclouen els mitjans 
de comunicació com un dels escenaris centrals on les qües-
tions professionals , ètiques i morals xoquen amb l’imparable 
avenç de la reconversió tecnològica, que ha convertit les re-
daccions de tot el món en centres de control plens de pantalles 
amb números i xifres que presideixen i ordenen el treball diari 
dels periodistes.

El professor -que va ser cuiner abans que frare- encunya la pa-
raula memeficació de l’espai públic per definir el destacat paper 
dels anomenats memes en el contingut dels mitjans de comuni-
cació tradicionals. “El problema general de la ‘memeficació’ de 
la vida pública és que quan les decisions editorials es prenen 
amb l’ull posat en allò que podria o no convertir-se en un èxit 
online, allò que s’informa i com s’informa sempre serà afectat. 
L’acadèmic expert en mitjans CW Anderson assenyala que la 
darrera generació de llocs de notícies sol pensar en els lectors 
com a audiències algorítmiques. La generació anterior d’editors 
de notícies considerava que les audiències eren fonamental-
ment deliberatives i intentava que els seus lectors participessin 
en debats que els mateixos mitjans consideraven d’interès pú-
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blic, més enllà de si es tractava o no del que l’audiència desi-
tjava. Almenys en teoria, eren converses i debats resolts per la 
força del millor argument, no sobre la base de quantes visites 
rebia cadascun”.

De la teoria a la pràctica. Milers de periodistes que poblen les 
desconcertades i atordides redaccions se sentiran plenament 
identificats amb aquestes reflexions de Morozov, que no són 
res més que un exemple dels molts assajos que hi ha sobre 
el canvi civilitzatori que suposa l’aparició d’internet i les seves 
conseqüències.

La revolució digital ha transformat no només el contenidor, 
sinó també el contingut
En algun moment del segle XX, el periodisme va entrar en una 
crisi de transformació permanent, contínua i diària de què en-
cara no ha sortit. Alguns professionals, teòrics, gurus, directius 
de mitjans i analistes de l’optimisme sostenen que el més im-
portant de l’exercici del periodisme és el contingut, no pas el 
contenidor encarregat d’allotjar-lo. Així, el venerable paper i la 
web contemporània serien la mateixa cosa. No ens podem en-
ganyar. La revolució digital ha transformat no sols el contenidor, 
sinó també el contingut; i ha alterat completament les regles de 

l’exercici professional i les bones pràctiques contingudes a la 
llista de manaments elaborats per les associacions professio-
nals de tot el món.

La premsa ha deixat de ser el lloc on els periodistes situaven 
les notícies jerarquitzades segons els seus criteris professio-
nals per convertir-se en el contenidor de les històries que els 
lectors exigeixen per pagar pels continguts. Així ho resumeix 
Mark Thompson, president de The New York Times al seu llibre 
Sense paraules. L’efecte més important que van tenir tant la 
nova tecnologia com l’obertura de les indústries mediàtiques 
va ser traslladar molt més poder a les mans del públic. Re-
dactors, directius i propietaris es veien obligats a afrontar una 
difícil elecció: donar-li a un públic més poderós i inquiet allò que 
vol veure i sentir, mantenir-se fidel a un conjunt preexistent de 
principis i objectius o llançar-se a la recerca d’un punt mitjà que 
marqués un equilibri entre els dos extrems”. No estem parlant 
de res abstracte. Aquests són els dilemes concrets que cada 
dia afronten els mitjans de comunicació a l’hora d’ordenar-ne 
els continguts.

I, de moment, va guanyant la tesi del mercat: qui paga mana. 
Qui paga té la possibilitat d’intervenir als continguts. Qui paga 
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pot exigir que se li proporcionin les notícies de la manera que 
el consumidor prefereixi. Qui paga fins i tot pot exigir que les 
opinions dels diaris siguin les seves pròpies. El llenguatge i la 
visió del periodisme han canviat. Ara els lectors són usuaris 
o consumidors. Ara, les informacions, entrevistes i reportatges 
són narratives. Ara, a les redaccions es parla més de números, 
d’algorismes i de percentatges que de periodisme.

 
Qui paga fins i tot pot exigir que les opinions dels diaris 
siguin les seves pròpies
L’adoració de la tecnologia i l’esclavatge del periodisme depen-
dent de les audiències algorítmiques han aconseguit la seva 
màxima expressió en la proposta llançada pel director del diari 
britànic The Daily Telegraph. Chris Evans ha anunciat que es-
tudia pagar els periodistes en funció del nombre de subscrip-

tors i la quantitat de clics que aconsegueixin les seves notícies. 
Amb absoluta i aterridora naturalitat, el director del diari elogia 
el sistema que puntua amb estrelles els periodistes en funció 
dels lectors que genera, ja que està servint l’empresa editora 
per determinar què és el que funciona millor a l’hora d’atreure, 
comprometre i retenir subscriptors. La proposta ha originat 
l’escàndol corresponent i ha estat rebutjada pels periodistes del 
Telegraphi de la resta dels diaris britànics. Però aquesta idea hi 
és, donant voltes.

Ja no es tracta tant de cercar i escriure les notícies segons el 
criteri professional dels periodistes, sinó de ser capaç d’adornar 
i exhibir els continguts de manera que cridin l’atenció del con-
sumidor. Un consumidor que, alhora, pot decidir quines són les 
notícies més rellevants, com han d’anar situades a les pàgines 
del diari i fins a quin sou han de cobrar els redactors. Perio-
distes educats i condicionats -com a l’experiment de Pavlov- a 
base d’estímuls per produir clics. No valc el que valen les me-
ves notícies, valc el que valen els meus clics. Com més clics, 
més valuós sóc. I per això el menys important és si la història 
que explico està bé o mal escrita, té rellevància política, social, 
cultural o mundial, o no la té. L’important és que la història “fun-
cioni”, entenent per funcionar que hi hagi moltíssimes persones 
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que facin clic i algunes se subscriguin gràcies a la capacitat 
del periodista per embolicar-la en paper de plata i a les ignotes 
regles de l’algorisme. La paraula divina per a les empreses edi-
tores és “conversió”. Una conversió és un lector que paga per 
llegir un article. Or pur en aquest moment per a qualsevol diari 
davant el desastre de la inversió publicitària i l’enfonsament de 
les xifres de difusió.

Aconseguir una conversió no és gens fàcil. Cal cridar l’atenció 
del públic i això, en aquest moment, és a dir moltíssim. Els 
cervells dels usuaris estan sotmesos a una quantitat ingent 
d’estímuls i no hi ha temps per aturar-se a tantes ofertes. Se-
gons alguns estudis, les persones d’aquesta època només po-
dem mantenir l’atenció en un programa de televisió durant 19 
segons de mitjana. El temps mitjà de permanència als textos 
d’un diari no arriba a 60 segons.

Perquè molta gent se subscrigui, cal empatitzar amb el títol, 
sorprendre amb el text, enlluernar amb el disseny, saber de no-
ves narratives, estimular l’hormona de la dopamina i obrir la 
gana del consumidor perquè tregui d’una vegada la targeta de 
crèdit i pagueu pel contingut que abans llegia gratis. El darrer 
repte. Per aconseguir el pagament, cal sorprendre amb focs 

artificials i tècniques pròpies de l’espectacle, de la publicitat o 
del màrqueting. La lògica del mercat aplicada a l’exercici del 
periodisme. O, més aviat, la lògica del supermercat. Notícies, 
informacions, entrevistes i reportatges situats als lineals dels 
diaris com a productes ben envasats i il·luminats a la recerca de 
clients que els facin fora al carret i paguin per ells. Les notícies 
més venudes produiran més rèdits als fabricants. Més salari als 
periodistes i més satisfacció a directors com Chris Evans, direc-
tor ben adaptat a l’era del solucionisme tecnològic.

Tots coneixem periodistes que opinen allò que els seus 
fans exigeixen que opinin
Els informadors, antany persones centrades a buscar fonts, 
parlar amb elles i redactar les informacions, van camí de con-
vertir-se -molts ja ho són- en una classe especial de celebritats 
que es barallen per les conversions i que tenen els seus fans 
corresponents per aclamar-los a les xarxes socials. O, al con-
trari, hi ha professionals del periodisme que pateixen els seus 
propis odiadors a través d’insults i desqualificacions a les xar-
xes socials si no s’ajusten a allò que els usuaris en volen. Els 
periodistes no són àngels ni ascetes capaços de situar-se per 
sobre del què diran. Les opinions dels anteriors lectors i avui 
consumidors els interpel·len al minut i, per tant, poden condicio-
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nar la feina diària. La possibilitat d’opinar en temps real sobre la 
feina diària dels periodistes afecta, i de quina manera, l’exercici 
professional del periodisme. Tots coneixem casos de periodis-
tes que opinen exactament el que els seus fans exigeixen que 
opinin. I que dirigeixen les seves cròniques cap a allò que els 
seus lectors més fanàtics els exigeixen.

En realitat, la pro-
posta d’Evans de 
pagar els redactors 
per la quantitat de 
clics que siguin ca-
paços de generar 
no és una simple 
ocurrència d’una nit d’insomni o una tarda de tempesta d’idees 
amb ell mateix. Fins aquest lloc hem arribat pel camí que els 
mitjans de comunicació van prendre en trobar-se enmig de la 
tempesta perfecta que amenaça de empassar-se’ls. Primer, van 
ser les notícies més llegides. La classificació, la llista, els gats, 
els mems, els trending topicsi els vídeos virals. Les audiències 
milionàries de les webs dels diaris en obert van emborratxar 
editors, directors, subdirectors, redactors en cap i periodistes 
sense graduació. Després va arribar el periodisme ciutadà. 

Qualsevol podia ser periodista amb un telèfon mòbil a la mà. 
Pim, pam. Amb activar la càmera i el so, arreglat.

Més tard es van instal·lar pantalles a les redaccions que con-
tenien la classificació de les notícies més vistes. Impossible no 
sentir un pessigolleig a l’estómac quan la notícia més vista la 
firmes tu. Impossible no sentir-se un inútil quan la teva notícia 
se situa -horror- a la cua de la llista de preferències del públic. El 
client sempre té raó. Si et col·loca al final, és que potser no ser-
veixes per al periodisme. Jill Abramson, exdirectora executiva de 
The New York Times, relata en un dels seus llibres que els nous 
mitjans i tecnologies arriben a provocar trastorns psicològics com 
el d’un redactor que explicava al seu psiquiatre la seva obsessió 
amb Chartbeat, un programa informàtic de presència obligada 
a totes les redaccions del món, que mostra a temps real quants 
clics tenen les notícies duna web i com s’està llegint. Així, els 
periodistes poden acabar sent addictes als clics de les informa-
cions, consultant les pantalles de forma compulsiva.

Pantalles d’audiències, clics i conversions a temps real, al-
tar del temple dels diaris
Va aparèixer també de la xarxa una figura anomenada SEO 
(Search Engine Optimization). Es diu de l’expert a triar les pa-
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raules clau perquè les notícies de la web siguin col·locades en 
les primeres posicions al motor de cerca de Google. Aquest és 
el primer objectiu al qual les empreses periodístiques dediquen 
els seus recursos més grans. De sobte, els periodistes van ce-
dir la competència de titular les notícies a un personatge ano-
menat SEO. I les pantalles d’audiències, clics i conversions en 
temps real van passar a ser l’altar més gran del temple dels 
diaris. El lloc sagrat cap a on es dirigeixen totes les mirades 
dels responsables de la redacció a tota hora. Si alguna cosa 
funciona, dóna tralla. Si alguna cosa no funciona, per transcen-
dent que resulti per a la humanitat, baixa-ho. 

Perquè funcioni alguna cosa, canvieu-li el títol diverses ve-
gades al dia
Els experts en el periodisme digital i els gurus contractats pels 
mitjans per cercar nous models de negoci consideren sovint 
que totes les reflexions que alerten sobre els riscos de la re-
volució tecnològica per a l’exercici del periodisme són fruit de 
la nostàlgia romàntica d’un món que ja no existeix. El plor pel 
final d’una manera de fer periodisme que ha de canviar, sí o sí. 
Potser tenen raó. El que antecedeix és la realitat. Sense addi-
tius. Una realitat a què estem sotmesos tots els periodistes, els 
d’abans i ara. Resistir-se als canvis és inútil. Però, tal com diu 

Morozov, no estaria malament “trobar la fortalesa i el coratge 
per alliberar-nos de la mentalitat de la vall del silici que ens fa 
anar a la recerca de la perfecció tecnològica”, perquè correm el 
risc de trobar-nos amb periodistes dejunis de raonaments mo-
rals i mitjans de comunicació dirigits per persones que només 
pensen en la rendibilitat financera. És a dir, no al periodisme, 
sinó a l’algorisme. (Infografies: Quaderno de Periodistas i The 
Daily Thelegraf; fotografia: Aldea de Periodistas)
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Perquè les redaccions de mitjans 
locals haurien d’invertir en animació
Per Liz Bloomfield / Reynols Journalism Institute, Missouri

En una època en què les redaccions s’estenen al màxim econò-
micament, com poden justificar el negoci per gastar recursos 
limitats en la creació de contingut accessible, com ara la na-
rració animada? Aquí hi ha tres motius comercials pels quals 
l’animació és una bona inversió per a les redaccions. 

Atreure el públic al mòbil 
Una enquesta del Pew Research Center de 2020 va revelar 
que més de 8 de cada 10 nord-americans consumeixen notícies 

als seus dispositius digitals. Tot i que aquesta tendència no és 
nova, també hi ha una comprensió creixent d’on exactament els 
adults nord-americans obtenen aquestes notícies en aquests 
dispositius.  

Al voltant de dos terços dels adults nord-americans diuen que 
reben notícies almenys de vegades de llocs web o d’aplicacions 
de notícies (68%) o de motors de cerca, com Google (65%). 
Aproximadament la meitat (53%) diu rebre notícies de les xar-
xes socials, i una part molt menor diu que, almenys de vegades, 
reben notícies de podcasts (22%). És evident que si les redac-
cions locals capten i mantenen l’atenció dels nord-americans, 
han de continuar trobant noves maneres d’atraure aquestes 
audiències a través de diverses plataformes i punts d’accés. 

Les pel·lícules d’animació i els actius de suport són productes 
altament compartibles que són especialment rellevants en una 
època en què una proporció significativa del consum de mitjans 
es produeix a través de dispositius mòbils. L’animació ofereix 
un mitjà dinàmic i atractiu per lliurar dades i altra informació 
crítica, cosa que permet a les redaccions locals continuar res-
ponent a les tendències en constant canvi en el consum de 
contingut digital. 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Versatilitat de continguts 
La creació d’animacions d’alta qualitat pot costar des dels 3.000 
fins als 12.000 dòlars per minut, depenent de l’estil i la com-
plexitat. Però sovint es passa per alt l’enorme versatilitat que 
ofereix l’animació, que es tradueix en un retorn de la inversió 
impressionant. 

Les nostres discussions amb les redaccions locals dels Estats 
Units han revelat un reconeixement generalitzat d’un equilibri 
que es pot aconseguir entre el contingut temàtic bàsic rellevant 
a qualsevol lloc dels EUA (per exemple, el reconeixement de 
la violència domèstica, els passos pràctics per preparar-se per 
a un desastre) i el contingut adaptat específicament a l’àmbit 
local. servei d’audiència (p. ex., suport específic per a la violèn-
cia domèstica disponible a la ciutat/comtat/estat al qual serveix, 
informació sobre desastres rellevant per a aquesta regió). 

Les animacions dissenyades de manera eficaç ofereixen aques-
ta versatilitat, permetent que els costos es comparteixin entre 
diverses redaccions, alhora que permeten que les redaccions 
responguin a les necessitats d’informació específiques dels seus 
públics. Les animacions es poden actualitzar fàcilment, sense 
haver de crear un producte completament nou, i actuen com a 

eix del contingut compartit a diverses plataformes, com ara llocs 
web, xarxes socials, correus electrònics, ràdio i televisió.

Atreure nous ingressos, inclosos els subscriptors de pa-
gament 
Mitjançant la utilització de contingut animat d’alta qualitat, els 
mitjans locals poden ampliar el seu abast d’audiència i atrau-
re una gamma més àmplia de subscriptors de pagament, a 
més d’esdevenir més atractius per als anunciants en funció de 
l’augment del nombre de públic. 

La investigació del 2017 de l’escola de negocis de la Universitat 
de Geòrgia va posar de relleu com, a partir d’una estimació de 
poder adquisitiu de 495.000 milions de dòlars el 2000, els con-
sumidors hispans han augmentat la seva influència econòmica 
un 181% fins als 1,4 bilions de dòlars el 2016. Això és gairebé el 
10% del poder adquisitiu dels EUA el 2016, i tot i que la llengua 
i l’alfabetització no presenten barreres per a tothom, ser més 
inclusiu d’aquests públics desatesos només pot servir per aug-
mentar l’abast de les redaccions locals. (Il·lustració: rjionline).
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’enquesta del Pew Re-
search Center de 2020, editada el primer trimestre d’enguany. 
CLICAR AQUÍ
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Com l’Internet de les coses representa 
una amenaça per als periodistes
Per Anjuli Shere, investigadora / The Journalist’s Resource 
(Harvard Kennedy School)

En el seu Índex Mundial de Llibertat de Premsa del 2021, que 
classifica els països i les regions segons el nivell de llibertat 
que ofereixen els periodistes, Reporters Sense Fronteres va 
assenyalar que el periodisme independent està parcialment o 
totalment obstaculitzat en el 73% dels 180 països classificats. 
Tot i que la premsa tendeix a defugir la cobertura auto-reflexi-
va, recentment hi ha hagut un reconeixement dels nombrosos 
periodistes objecte d’amenaces com la vigilància, la censura i 
l’assetjament: Maria Ressa (actual companya de Shorenstein i 
cofundadora de les notícies de Filipines). el lloc Rappler ) i Dmi-

try Andreyevich Muratov (editor en cap del diari rus Novaya Ga-
zeta ) van guanyar el Premi Nobel de la Pau “pels seus esforços 
per salvaguardar la llibertat d’expressió, que és una condició 
prèvia per a la democràcia i la pau duradora”. El Comitè Nobel 
noruec va assenyalar que els dos guanyadors “són represen-
tants de tots els periodistes que defensen aquest ideal en un 
món en què la democràcia i la llibertat de premsa s’enfronten a 
condicions cada cop més adverses”.

Alguns dels perills als quals s’enfronten els periodistes són evi-
dents —els atacs físics a la premsa quan cobrien les protestes 
el 2020, per exemple—, mentre que d’altres, com les lleis de 
seguretat nacional que envaeixen la protecció de les fonts, són 
més insidiosos. Ambdós tipus d’amenaces es poden facilitar 
amb l’anomenat “Internet de les coses del consumidor” (IoT): 
dispositius en xarxa que creixen en prevalença i capacitat, que 
van des de cotxes intel·ligents fins a rastrejadors de fitness. 
Els riscos generals associats a aquests sistemes han estat 
informats per periodistes de tecnologia i seguretat (per exem-
ple, aquí, aquí, i aquí). De la mateixa manera, exemples més 
específics de periodistes enfocats a través dels seus telèfons 
intel·ligents es dispersen pels mitjans de comunicació i es plan-
tegen com a problemes en materials centrats en els periodistes.
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Un exemple destacat d’una amenaça d’alt perfil relacionada 
amb els telèfons intel·ligents és el del programari espia Pega-
sus del grup NSO. Els clients de l’empresa tecnològica israelia-
na, inclosos diversos funcionaris del govern nacional, van iden-
tificar molts periodistes com a objectius de vigilància, a països 
com Canadà i Mèxic .

En comparació, hi ha una consciència limitada de les implica-
cions d’altres dispositius, específicament per als periodistes i 
les seves fonts, amb mencions dels perills de l’IoT, notablement 
absents de les guies de seguretat per als periodistes. Això fa 
que l’IoT sigui efectivament un “desconegut no conegut” és es-
pecialment preocupant, donada la ubiqüitat d’aquestes tecno-
logies, que es poden trobar a les cases, oficines, botigues, fins 
i tot al carrer. A més, sovint estan dissenyats per combinar-se 
amb els seus entorns, substituint subtilment les versions an-
teriors per funcionalitats menys intrusives, un exemple és l’ 
augment del timbre intel·ligent. Igual que el programari espia, 
aquests dispositius es poden cooptar per supervisar missatges, 
informació d’ubicació i accions diàries. A diferència programari 
espia, l’IoT també pot facilitar les amenaces ciberfísiques.

 

Aquest breu dossier descriu com els periodistes poden co-
mençar a pensar en els diferents entorns pels quals passen, 
amb quins dispositius IoT es poden trobar en els seus viatges a 
cada lloc i com aquests dispositius poden suposar un risc per al 
seu treball i benestar. Es basa en la meva investigació doctoral, 
que va començar amb un estudi pilot que avaluava fins a quin 
punt els periodistes reconeixen i entenen les amenaces d’IoT 
(spoiler: no bé). Aleshores, el meu treball consistia a mapejar 
les amenaces de l’IoT als periodistes per entorn (informació que 
es compartirà aquí, com a ajuda de conscienciació). Fins ara, la 
meva investigació ha implicat entrevistar a més de 70 experts 
en ciberseguretat i periodistes als EUA, el Regne Unit, Austràlia 
i Taiwan, i els resultats inicials s’han presentat tant al públic 
informàtic com a les polítiques públiques.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Els resultats de l’estudi pilot van indicar que preocupacions abs-
tractes pel que fa a les amenaces tecnològiques estan fent que 
alguns periodistes tornin a mètodes analògics de recopilació 
d’informació, comunicació i emmagatzematge, com ara l’ús de 
llapis i paper en lloc de gravadores de veu, i escollir gotes físi-
ques mortes sobre les en línia. Les recomanacions dels experts 
en ciberseguretat abasten mètodes de mitigació tant immediats 
com a llarg termini, incloses accions individuals pràctiques de 
naturalesa tècnica i sociopolítica. No obstant això, és probable 
que tots els mètodes de mitigació individuals proposats siguin 
solucions a curt termini, ja que el 76,5% dels 34 experts en 
ciberseguretat que van participar en l’estudi van respondre que 
en els propers cinc anys no serà possible que el públic desactivi 
la interacció. amb l’IoT.

Quatre categories d’amenaces d’IoT
Tenint en compte el flux de treball periodístic més probable, la 
meva investigació ha dividit els entorns comuns en què con-
siderar les amenaces d’IoT en quatre categories: (1) llars pri-
vades, (2) espais públics, (3) lloc de treball i (4) dispositius 
portàtils. Hi ha una superposició entre les categories (per exem-
ple, les cases de molts periodistes també són els seus llocs 
de treball), especialment enmig de la pandèmia i les retallades 

pressupostàries que estan tancant les redaccions físiques. Tot 
i així, aquest mètode de categorització hauria de permetre als 
periodistes tenir una idea inicial de l’escala del tema i fer re-
ferència creuada a les categories rellevants, segons sigui ne-
cessari. Cadascuna de les quatre seccions s’ha subdividit en-
cara més per funció del dispositiu, per facilitar als periodistes 
detectar aquests dispositius probables mal assegurats mentre 
s’amaguen a la vista. (Els enllaços de cada secció destaquen 
exemples reals de pirates de dispositius IoT.

A les llars privades, hi ha tres tipus de dispositius IoT: els que 
s’utilitzen principalment per a l’oci, per a la seguretat i per a 
la gestió/utilitats domèstiques. Aquí, els periodistes haurien de 
considerar amenaces com ara:

• Oci: les joguines infantils connectades a Internet són eines 
fàcils per a l’espionatge, com ho demostra la nina ‘ My Friend 
Cayla’, la descendència espiritual dels Furby. La Cayla va ser 
prohibida d’Alemanya per la facilitat amb què els pirates infor-
màtics podien accedir al seu micròfon per escoltar converses 
privades, cosa que podria ser una mina d’or per descobrir pos-
sibles contrasenyes (per exemple, noms de nens i mascotes).
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• Seguretat: un timbre intel·ligent que algú fa servir per com-
provar els lliuraments a domicili des de l’oficina pot ser una 
manera senzilla perquè un atacant pugui reproduir en directe 
imatges de la zona circumdant, incloses les propietats veïnes, 
proporcionant informació útil sobre el patró de vida per als resi-
dents i els voltants. casa del propietari, fins i tot aquells que no 
tenen un timbre intel·ligent.

• Gestió de la llar/utilitats: els assistents de veu, populars per 
la seva capacitat per demanar compres i indicar música que 
estableix l’estat d’ànim sense que els usuaris hagin d’aixecar 
un dit, se sap que “desperten” i comencen a escoltar fins i tot 
sense “escoltar” el seu nom, així com per enviar fragments 
d’enregistraments a persones de les llistes de contactes dels 
seus propietaris, cosa que podria comprometre les trucades 
confidencials amb fonts o editors sobre històries inèdites.

A l’espai públic, hi ha tres subentorns on es poden trobar dispo-
sitius en xarxa de diferents tipus: transport, zones públiques in-
teriors i zones públiques exteriors. En cadascun, els periodistes 
haurien de tenir en compte amenaces com ara:

Transport: els sistemes GPS dels cotxes intel·ligents es po-
drien piratejar per fer  un seguiment del vehicle i es podrien 
segrestar els frens per provocar un xoc.

Zones públiques interiors: les alarmes intel·ligents, que es 
controlen de forma remota mitjançant telèfons intel·ligents i 
altres dispositius sense fil, poden estar subjectes a defectes i 
pirates que podrien atrapar persones als edificis o mantenir-los 
fora, cosa que podria inhibir el treball periodístic.

Àrees públiques a l’aire lliure: els drons es poden segres-
tar per vigilar els que hi ha a sota, i ara estan disponibles co-
mercialment en formes prou petites i silencioses com per volar 
subrepticiament, amenaçant fins i tot reunions clandestines a 
l’aire lliure amb fonts en zones sense circuit tancat de televisió.

A Workplaces, hi ha tres tipus de dispositius IoT: els que 
s’utilitzen principalment per a l’entreteniment de reunions/sala 
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d’espera, per a la seguretat i per a serveis públics. Aquí, els 
periodistes haurien de considerar amenaces com ara:

• Entreteniment a la sala d’espera i de reunions: els televi-
sors intel·ligents poden incloure càmeres, micròfons i accés a 
comptes en línia que enllacen amb targetes de crèdit. Aquests 
dispositius es podrien piratejar fàcilment per mostrar el con-
junt de persones que es reuneixen amb executius de la sala 
de redaccions, fins i tot abans que s’anunciïn públicament les 
associacions, potser posant en perill les ja limitades fonts de 
finançament que ofereixen als mitjans.

• Seguretat: es podrien piratejar els sistemes de televisió de 
circuit tancat d’accés remot per permetre el seguiment de vídeo 
continu dels empleats d’una organització de notícies.

• Utilitats: les impressores connectades a Internet podrien ser 
un  punt d’entrada a una xarxa, o fins i tot podrien registrar tant el 
contingut com les metadades associades a un document, la qual 
cosa permetria que els usuaris no autoritzats la reimprimissin.

En tots els entorns, els periodistes haurien de tenir en compte 
les amenaces derivades dels dispositius wearable, com ara:

• Els rellotges intel·ligents i els rastrejadors de fitness poden 
realitzar moltes de les funcions d’un telèfon intel·ligent i tenen 
altres propòsits íntims. Si són piratejats, poden divulgar els els 
signes vitals i la informació de seguiment d’un periodista, donant 
lloc a la publicitat de llocs confidencials a través d’aplicacions, 
semblant a les debacles militars recents relacionades amb beu-
re (UnTappd) i córrer (Strava).

Ara què?
A partir del meu estudi pilot, estic desenvolupant un marc 
d’avaluació de riscos de contramesures estratègiques i tàcti-
ques que els periodistes i les organitzacions de notícies poden 
utilitzar per protegir-se d’aquestes amenaces tecnològiques 
emergents. Si esteu interessats en el marc, si us plau, seguiu-
me a Twitter. (Infografies: eltermps.cat, UPC School i tmb.cat)
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Els murs de pagament no salvaran la 
premsa
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

 
A Quadernos de Periodistas, de l’Associació de la Premsa de 
Madrid, vam publicar una anàlisi, ja fa uns quants anys, en què 
afirmem rotundament que els anomenats murs de pagament, 
que llavors estudiaven els editors espanyols com una taula de 
salvació davant la caiguda sense final dels ingressos per venda 
d’exemplars i publicitat tradicional, no serien ni de bon tros de-
cisius per als malparats comptes de resultats. 

Quan aquesta via ja ha complert dos anys de llançament en 
alguns dels principals actors del mercat, el balanç és més aviat 
desolador, des del punt de vista dels ingressos. Els preus de 
les subscripcions s’han revisat diverses vegades a la baixa, da-
vant del pobre resultat. Les xifres de subscriptors s’han airejat 
amb un cert triomfalisme però les xifres d’ingressos a penes 
representen el 3% dels ingressos totals i aporten 34 milions 
d’euros als comptes de resultats de la premsa espanyola, se-
gons l’estudi Entertainement and Media Outlook 2021-2025, 
elaborat per PwC.

Quan registres durant uns quants anys pèrdues de diversos dí-
gits al teu compte de resultats, per més que llancis campanes al 
vol amb la teva xifra d’ingressos per subscripcions, l’evidència 
ja és clara: aquest any 2121 aquest ingrés amb prou feines 
aportarà 34 milions d’euros al compte de resultats de la premsa 
espanyola, just arribarà al 3%, d’uns ingressos totals de 1.173 
milions. Les edicions impreses, tantes vegades condemnades 
per molts malastrucs, continuaran sent el suport bàsic. La ven-
da d’exemplars i la publicitat en paper aquest any representaran 
795 milions d’euros, quasi el 70% del total. La projecció a quatre 
anys no aporta grans esperances, PwC l’estima en uns 40 mi-
lions. Seguirà sent aleshores el mateix 3% dels ingressos totals.
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El diari El Mundo acaba d’anunciar que ha arribat a 85.000 
subscriptors digitals, quan El País ha sobrepassat els 120.000. 
Molt a la saga, La Vanguardia està en 55.000 i eldiario.es en 
té 54.000.

Una altra evidència s’obre pas: només els mitjans que han 
aconseguit una projecció global, ajudats en aquests casos per 
la generalització de la llengua anglesa, com és el notable cas 
del New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, 
etc. han aconseguit uns ingressos per subscripcions digitals 
que sí que resulten altament significatius per als seus comptes 
de resultats.

La llengua espanyola, amb els seus més de 500 milions 
d’hispanoparlants, hauria de ser un àmbit prou ampli per as-
solir ingressos significatius per subscripcions digitals. El mer-
cat encara és verd, amb característiques pròpies, però és un 
horitzó potser a l’abast de qui posi els mitjans i l’excel·lència 
periodística.
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