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El periodisme hauria de seguir 
l’exemple de l’entreteniment: la 
diversitat fa créixer el públic
Per Paul Cheung, director executiu del Centre per a la Integritat 
Pública / Poynter

Si dubteu que la diversitat sigui la clau del futur del periodis-
me, passeu una estona en streaming. Diversos personatges i 
històries estan impulsant la indústria de l’entreteniment. El pe-

riodisme hauria de seguir l’exemple, o arriscar-se a la irrelle-
vància.

El 1978, la Societat Americana d’Editors de Notícies, formada 
majoritàriament per empreses de diaris, va prometre que el per-
centatge de minories a les redaccions igualaria el de la pobla-
ció l’any 2000. El 2019, les persones de color representaven el 
21,9% del personal de diaris i llocs de notícies digitals i el 25,9% 
de les notícies de televisió, mentre que la població de persones 
de color als EUA havia arribat al 38,7%. Més de la meitat dels 
menors de 16 anys, per la seva banda, s’identifiquen com a 
minoria racial o ètnica.

Durant el mateix període de temps, els ingressos publicitaris 
als diaris es van triplicar més que fins a un màxim de 49.400 
milions de dòlars el 2005, després es van enfonsar fins a uns 
9.600 milions de dòlars el 2020. A més, la confiança en les no-
tícies principals es va reduir al mínim històric.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

Amb motiu de les vacances de Setmana Santa, 
el proper número del butlletí sortirà el 22 d’abril
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Per descomptat, podem culpar els problemes del periodisme 
a Internet i als gegants tecnològics omnívors, però també re-
coneixem que 44 anys després de la promesa de l’ASNE, la 
manca de diversificació de la indústria de les notícies l’ha deixat 
fora d’acord amb el país que cobreix i amb les persones que 
confien. i el suport que més necessitem per sobreviure. Si aga-
fem lliçons d’indústries que han adoptat la diversitat, desafiem 
les pràctiques tradicionals que marginen les comunitats poc 
representades i reconeixem que la diversitat del personal és 
essencial per a un bon negoci, podem crear un periodisme que 
sigui rellevant per a les comunitats que cobrim, ressoni amb 
una nova generació i obre un camí sostenible cap al futur.

Recordem que Internet no només va alterar la indústria de les 
notícies; també va alterar tot l’ecosistema mediàtic, des de la 
música a la televisió i al cinema. Per exemple, els ingressos de 
la indústria musical van caure de 14.600 milions de dòlars el 
1999 a 6.700 milions de dòlars el 2015.

A diferència del negoci de notícies, però, els ingressos de la 
indústria de la música van repuntar fins als 12.200 milions de 
dòlars el 2020, segons la Recording Industry Association of 
America. Què més va passar durant aquest temps? El percen-

tatge d’artistes de color al nivell superior del gràfic de final d’any 
Billboard Hot 100 va créixer del 36% el 2014 al 56% el 2019, 
segons la Iniciativa d’inclusió de la USC Annenberg. Tot i que la 
gestió de la indústria musical encara manca de diversitat, no hi 
ha dubte que els artistes de color estan impulsant les vendes.

A la pel·lícula, els investigadors del Centre for Scholars & 
Storytellers de la UCLA van concloure que les pel·lícules que 
mostren diversos personatges i històries autèntiques van supe-
rar econòmicament aquelles pel·lícules que tenen un rang baix 
en diversitat basant-se en una anàlisi de 100 pel·lícules estre-
nades el 2016 i el 2019. Això també va ser evident amb èxits 
de taquilla com ara com “Black Panther”, “Shang-Chi” i “Coco”.

La tendència és similar en streaming; Els espectacles amb re-
partiments que eren com a mínim un 21% minoritari van gaudir 
de les puntuacions de visualització en línia més altes entre tots 
els grups racials en la important categoria d’edat de 18 a 49 
anys, segons l’últim informe de la diversitat de Hollywood de 
la UCLA. “Squid Game” es va convertir en el primer programa 
de televisió coreà i en la primera sèrie de televisió en llengua 
estrangera que va guanyar tres premis Screen Actors Guild.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El periodisme ha d’incloure la indústria de l’entreteniment i ac-
ceptar el fet que la diversitat és bona per als negocis. Això sig-
nifica més que afegir uns quants periodistes d’altres races a 
una redacció: significa un canvi cultural que canvia la manera 
com es dirigeixen les redaccions i es fa periodisme, per produir 
notícies rellevants i autèntiques per a un públic multiracial i mul-
tigeneracional.

El periodisme pot aparèixer com a comunitats extractives i mi-
neres per a bones històries, en lloc d’associar-se per treure a 
la llum la història d’una comunitat. Quan jo era gran, la comu-
nitat xinesa només estava a les notícies si hi havia una guerra 
de bandes o un any nou xinès, difícilment un enfocament que 
ens fes confiar en els mitjans. Ara, en una redacció diversa, 
comencem fent preguntes difícils sobre nosaltres mateixos. El 
nostre informe es centra en les persones afectades per proble-
mes, o és impulsat per les veus d’experts i funcionaris? Estem 
proporcionant context històric, si el problema és producte de la 
desigualtat sistèmica? I el més important, estem conduint cap a 
solucions que serveixin als afectats?

El periodisme necessita un canvi cultural que permeti als pe-
riodistes d’altres races aportar tota la seva experiència viscuda 

als seus reportatges i reflectir l’essència de les comunitats a les 
quals serveixen.

Tal com va dir el president ucraïnès Volodymyr Zelensky als EUA 
quan li van oferir un vol: “La lluita és aquí; Necessito munició, 
no un passeig”. El mateix passa amb aquells de nosaltres que 
lluitem per la supervivència del periodisme ara mateix. Neces-
sitem agència per actuar i recursos per mantenir els canvis, no 
més grups de treball sobre diversitat, equitat i inclusió, beques, 
formació o beques d’un any. Si la indústria de l’entreteniment 
pot guanyar-se la lleialtat d’un públic divers, també ho pot fer el 
periodisme. (Gràfic: Prisa)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els ingressos dels principals grups de 
comunicació espanyols es van reduir 
el 40% a la darrera dècada
Per Digimedios

L’exercici 2020 (últim del que hi ha dades comptables comple-
tes) els principals grups de comunicació espanyols van tenir 
uns ingressos d’explotació conjunts de 5.133 milions d’euros, 
segons la informació recollida als comptes anuals. Aquesta xi-
fra és un 40% inferior als 8.567 milions que van sumar el 2011.

Com es pot comprovar a la taula adjunta, la major part d’aquests 
grups van veure caure els seus ingressos al llarg de la dècada, 
sent el Grup Prisa el que va registrar un descens més gran 
(74%), seguit per Unidad Editorial, Grupo Godó i Vocento, amb 
retrocessos superiors al 50%.

Del descens generalitzat només se’n van salvar els grups 
Atresmedia i Henneo, amb creixements del 8 i el 80% respec-
tivament. En el cas del grup aragonès cal recordar que al llarg 
dels darrers anys ha augmentat considerablement el seu pe-

rímetre de consolidació, tant dins del sector dels mitjans com 
de la tecnologia. Atresmedia, per la seva banda, va absorbir al 
començament de la dècada La Sexta.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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De la mateixa manera, algunes de les caigudes d’ingressos 
dels grups estan provocades en gran mesura pels seus proces-
sos de desinversió, com en el cas de Prisa, que es va despren-
dre, entre altres actius, de Media Capital i del negoci a Espanya 
de Santillana.

També cal assenyalar que tot apunta que a l’exercici de 2021 es 
pot registrar una certa recuperació, com indiquen les xifres dels 
grups que cotitzen a Borsa conegudes fins ara, que mostren 
un increment dels ingressos conjunts d’Atresmedia, Mediaset, 
Prisa, Vocento i Unitat Editorial del 7%. (Gràfic: Digimedios)

El Grup Barnils es reuneix amb el 
conseller d’Interior per tractar els 
incidents contra periodistes per part 
de cossos policials

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha traslladat al Departa-
ment d’Interior una sèrie de propostes per afrontar els conflictes 
causats per policies en la seva relació amb la premsa. A la tro-
bada s’ha analitzat l’informe ‘Policies contra periodistes’, publi-

cat al febrer, que també es va presentar recentment al Síndic de 
Greuges de Catalunya, que conclou que el 32% dels incidents 
contra periodistes recollits al Mapa de la Censura de Mèdia.cat 
els anys 2020 i 2021 són causats per cossos policials, sobretot 
durant les mobilitzacions al carrer, tant en manifestacions com 
en desnonaments. Els incidents van des de les agressions fí-
siques fins a les identificacions, amenaces o obstaculitzacions 
que impedeixen que els periodistes puguin fer la seva feina. A 
més, bona part d’aquests casos succeeixen al marge de si els 
professionals de la informació anaven visiblement identificats.

El Grup i el Departament d’Interior s’han emplaçat a continuar 
treballant en aquestes qüestions en properes reunions, per tal 
d’avançar en mesures que permetin que els protocols d’ordre 
públic garanteixin, amb seguretat i sense obstacles, l’exercici 
del dret a la informació de tota la ciutadania en contextos de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.media.cat/mapacensura


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

protesta al carrer. Els representants del Grup Barnils van po-
sar especial èmfasi en que no és ni hauria de ser obligatori 
que els periodistes hagin de dur elements identificatius visibles, 
com el braçal o l’armilla de premsa, en les cobertures informa-
tives ja que això, en alguns casos, els pot convertir en blanc 
d’agressions, els dificulta la feina i ara com ara tampoc els ga-
ranteix cap protecció. (Font: MAE – Fotografia: Grup Barnils)

El CAC aprova iniciar el concurs 
públic per adjudicar 17 llicències de 
TDT local
El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en ses-
sió tinguda dimecres, 6 d’abril, ha aprovat per unanimitat iniciar 
el concurs públic per adjudicar 17 llicències de TDT de titularitat 
privada i d’àmbit local, de conformitat amb la planificació que 
preveu el Pla tècnic nacional de la televisió digital local, aprovat 
pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i amb les modifica-
cions successives.

Les 17 llicències, que pertanyen a 13 demarcacions, estan va-
cants i diverses resolucions judicials han determinat que s’han 

de treure a concurs. Les denominacions de les llicències són 
aquestes: Granollers, Cornellà, Igualada, Mataró, Barcelona 
i Sabadell, a la demarcació de Barcelona; Blanes, Figueres i 
Palafrugell, a la de Girona; Balaguer i Vielha Mijaran, a Lleida; 
Reus i Tarragona, demarcació de Tarragona.

Les llicències s’atorguen per un termini de quinze anys, sens 
perjudici de les renovacions que en preveu la llei i el concurs 
s’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, (Font: MAE)

Torna la revista “clandestina” Ariel de 
la mà del Consell per la República

El Consell per la 
República Cata-
lana ha posat en 
marxa una cam-
panya per la diada 
de Sant Jordi per 
protegir i potenciar 

la llengua catalana que consisteix en la distribució de l’exemplar 
número 23 de la revista Ariel, una publicació feta als inicis del 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://consellrepublica.cat/
https://consellrepublica.cat/
https://consellrepublica.cat/
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franquisme per intel·lectuals i artistes catalans que es va difon-
dre en la clandestinitat. La iniciativa vol homenatjar i posar en 
valor el llegat de memòria històrica i cultural del país.

El número 23 va ser recuperat abans que la policia l’interceptés 
i ara podrà acabar el camí, en un context de repressió judicial 
contra la llengua. Fundada 1946 per Joan Triadú, Josep Ro-
meu, Josep Palau Fabre, Miquel Taradell i Frederic Pau Ve-
rrié, Ariel és una revista d’assaig crític literari que publicava 
poemes i texts d’autors de primera categoria com Riba, Foix, 
Carner, Espriu, Vinyoli, Brossa, Manent... També s’hi recollien 
il·lustracions de Miró, Hugué, Clavé, Ràfols o Gran Sala.

En concret, el número 23 conté poemes de Joan Triadú, Josep 
Palau i Fabre i una traducció de Manuel de Pedrolo. Per obte-
nir-ne un exemplar s’ha de reservar al web ariel23.cat i recollir-
la el dia de Sant Jordi a un dels més de vint Consells Locals 
repartits pel país que tindran paradeta o a la que la institució re-
publicana tindrà a Barcelona per la diada. (Font: MAE – gràfic: 
victorbalaguer.cat)

dBalears publica una edició en paper 
per cloure el 25è aniversari

El diari dBalears ha publicat una edició impresa de 10.000 
exemplars com a cloenda dels actes de celebració del 25è ani-
versari de la capçalera. Amb el títol #TornamAlCarrer, l’edició 
especial ha estat dedicada a analitzar la reconquesta dels ca-
rrers per part dels moviments socials després de la pandèmia. 
La portada l’ha fet l’artista SOMA i està previst que la repro-
dueixi en algun mur de Palma.

En aquesta edició especial en paper s’hi poden llegir articles del 
director de dBalears, Tomeu Martí; el president de l’Obra Cultu-
ral Balear (OCB), Joan Miralles, i el president del Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Amadeu Cor-
bera. També hi ha una entrevista amb l’alcalde de Palma, José 
Hila, i un reportatge sobre el retorn als estudis d’enregistrament 
i als escenaris d’Antònia Font, entre d’altres. (Font: Comunica-
ció21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://ariel23.cat/
https://www.dbalears.cat/
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La darrera edició impresa regular del 
Washington City en paper sortirà el 5 
de maig

Ahir, 7 d’abril, el Washington City Paper anunciava que s’està 
convertint en una única publicació digital i ja no n’oferirà l’edició 
impresa habitual. Aquesta va ser una decisió difícil però ne-
cessària, segons el diari, i que “moltes de les publicacions 
col·legues a tot el país han hagut de prendre durant l’última 
dècada. Vam aguantar tant com vam poder, però la nostra ma-
nera d’operar actual ja no era sostenible i el canvi ens permetrà 
centrar els nostres esforços a ser la millor publicació nativa di-
gital que puguem ser.”

Com a resultat, l’edició impresa del dia 5 de maig serà l’últim 
número que es veurà al quiosc. Ara bé, el diari afirma que “con-
tinuarem cobrint les notícies polítiques i culturals crítiques de 
Washington, com sempre, en línia. Continuarem fent esdeve-
niments i de tant en tant publicarem edicions impreses espe-
cials”. El mateix periodisme important que ha donat forma als 
seus 41 anys d’història perdurarà, a ben segur. (Font: MAE)

Comarques de Ponent rep el guardó 
de Periodisme i Comunicació de 
l’Associació Hera

El digital Comarques de Ponent ha rebut el guardó de Perio-
disme i Comunicació de l’Associació Hera per una publicació 
al diari, de la segona quinzena de gener, on es va dedicar una 
peça sobre la menopausa i una entrevista a una jove a la qual 
se li va induir.

El lliurament va anar a càrrec de Silvia Vigatà, presidenta de la 
Federación de empresarias BPW España. Durant el transcurs 
de l’acte, es va obsequiar les premiades amb un guardó dis-
senyat especialment per a l’ocasió. Es tracta d’una escultura 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://comarquesdeponent.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de l’artista argentí establert a Lleida Miquel Àngel González, 
rèplica del logotip de l’associació Hera.

Per finalitzar l’acte, es va llegir el poema Donaenpausa de la 
periodista i comunicadora Berta Palau. La cloenda va anar a 
càrrec de la presidenta i fundadora de l’associació Hera, Maria 
Antònia Roca i va comptar amb la presència de la diputada He-
lena Martínez en representació de la Diputació de Lleida. (Font: 
Redacció AMIC – logotip:Comarques)

Intermèdia entra al capital d’Undatia

Intermèdia ha adquirit una “significativa participació accionarial” 
d’Undatia Comunicació, el muntant del qual no ha estat desvet-
llat, “amb l’objectiu de reforçar mútuament el talent dels seus 
equips de treball i ampliar la seva oferta de serveis en matèria 
de comunicació i assumptes públics”, indica en un comunicat. 
Aquesta és la segona operació de creixement inorgànic que 
subscriu Intermèdia en els darrers 18 mesos després de la 
compra del 100% d’IP Comunicació, integrada al grup a princi-
pis de 2021, i dirigida per Josep Nieto, el seu anterior propietari.

Amb aquesta nova adquisició, Intermèdia i Undatia, juntament 
amb IP Comunicación, sumen recursos i serveis per optimit-
zar la seva posició al mercat, a més de compartir la mateixa 
seu a Barcelona. Intermèdia Comunicació, presidida i fundada 
el 1990 pel periodista i llicenciat en Dret Toni Rodriguez Pujol, 
s’ha especialitzat en la creació i el manteniment de corrents 
d’opinió pública favorable a interessos dels seus clients. D’altra 
banda, Undatia Comunicació, fundada el 2011 pel periodista 
Josep Puigbó, està especialitzada en consultoria estratègica, 
màrqueting digital i estratègia de l’entorn en línia, producció au-
diovisual i de continguts i formació en habilitats comunicatives i 
de portaveus. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Joan Vehils, nou director de Relacions 
Institucionals de Prensa Ibèrica a 
Catalunya
Joan Vehils ha estat no-
menat nou director de 
Relacions Institucionals 
de Prensa Ibèrica a Cata-
lunya, on el grup compta 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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amb cinc capçaleres: els diaris El Periódico, Sport, Diari de Gi-
rona, Regió7 i el setmanal Empordà.

Vehils és un periodista que compta amb una àmplia trajectòria 
en l’àmbit del periodisme i la comunicació, i que ha desenvo-
lupat gran part de la seva trajectòria als diaris del grup El Pe-
riódico i Sport, passant a assumir ara aquest nou càrrec, amb 
l’objectiu de enfortir la relació de la companyia amb tots els 
grups d’interès rellevants, com ara institucions, organismes i 
empreses catalanes. (Font: MAE – fotografia: David Ramírez/
Prensa Ibérica)
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Les dades i la diversificació dels 
ingressos dominen les estratègies 
dels editors
Per Michelle Manafy, directora editorial / Digital Content Next

Els editors continuen estant molt centrats en la diversificació 
d’ingressos i en el valor de les dades pròpies, segons una nova 
investigació de l’Associació d’Editors en línia (AOP), un orga-
nisme de la indústria del Regne Unit que representa les empre-
ses editorials digitals. L’AOP va dur a terme la seva enquesta 
Digital Publishing: Meeting the Future per proporcionar “una 
instantània de com les empreses editorials digitals del Regne 
Unit continuen responent al repte del canvi”. La investigació 

ofereix una ullada a les prioritats empresarials dels editors i la 
preparació per al futur de la indústria dels mitjans.   

L’AOP va realitzar la seva enquesta entre el 5 de gener i el 9 
de febrer de 2022. De les 111 respostes, el 83% eren d’editors 
i el 17% d’organitzacions que ofereixen solucions al sector edi-
torial. 

Diversificació dels ingressos.- A tots els tipus d’editors (B2B, 
B2C o una combinació), els enquestats van dir que la seva 
màxima prioritat és desenvolupar nous fluxos d’ingressos mi-
tjançant la innovació de productes. Assegurar el compliment i la 
transparència de la privadesa de les dades ocupa el segon lloc. 

Els enquestats dels editors de l’AOP van classificar les opor-
tunitats de creixement dels ingressos durant els propers tres 
anys. Més de la meitat (55%) creu que les subscripcions són la 
gran oportunitat d’ingressos en aquest moment, amb els ingres-
sos basats en la generació de contactes en segon lloc (33%). 
L’informe conclou que aquestes troballes signifiquen que els 
editors estan molt centrats a construir relacions directes amb el 
públic i aprofitar les seves dades pròpies. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’àudio i el comerç electrònic estan empatats al tercer lloc 
(31%) pel que fa a prioritats d’ingressos, cosa que apunta a 
una innovació contínua del model d’ingressos. La investigació 
descobreix que tant els editors B2B com B2C van coincidir que 
les subscripcions tenen el major potencial de creixement. Tan-
mateix, els editors que es dirigeixen tant al públic B2B com al 
consumidor van veure el comerç electrònic com el generador 
d’ingressos més prometedor. 

Les dades dominen.- Tot i que les preocupacions dels editors 
per garantir la privadesa i oferir transparència tenen un rang 
alt, coneixen clarament el valor de les seves dades pròpies i 
busquen maximitzar-ne l’ús. Segons l’informe, els editors se 
centren a construir l’ecosistema adequat d’associacions comer-
cials, de dades i tecnològiques.  

A l’ombra de la desaparició de les galetes, alguns editors es plan-
tegen col·laborar en iniciatives de dades. AOP va trobar que, tot 
i que el 12% dels editors enquestats no estan segurs dels seus 
propers moviments i el 12% no espera col·laborar, molts editors 
ja estan col·laborant (20%), estan parlant de col·laborar (16%) 
o estan oberts a la possibilitat. de col·laboració (40%).  

La majoria (75%) dels editors van dir que estan treballant per 
garantir que les dades de l’audiència informen tot el que fan i 
que estan invertint en eines per ajudar-ho a aconseguir-ho. Tot 
i l’èmfasi en les dades, però, només el 17% dels editors va dir 
que tots els seus equips estan alineats internament al voltant 
de les seves dades d’audiència. La meitat dels enquestats dels 
proveïdors de solucions suggereixen que, tot i que els editors 
entenen que és important unir-se internament al voltant de les 
dades del públic, molts encara no tenen una estratègia per as-
solir els seus objectius. 

Preocupacions per la força laboral i el lloc de treball.- Curio-
sament, la contractació i retenció de talent, i la garantia d’un lloc 
de treball divers i inclusiu, tenen una puntuació més alta (empat 
al tercer lloc amb “desenvolupament de noves estratègies de 
dades de primera part”) que els reptes basats en la tecnolo-
gia en els quals podríeu esperar que es concentri el sector de 
l’edició digital. La majoria dels enquestats (75%) informen que 
“donar suport i retenir els empleats actuals” és la seva principal 
prioritat quan es tracta de contractació i desenvolupament de la 
força de treball. Tot seguit, s’ha adaptat l’oferta de l’editor per 
atreure els nous talents que entraven al sector.  

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La posada en marxa de processos de contractació que eliminen 
els biaixos i donen suport al desenvolupament d’una força de tre-
ball més diversa ocupa el tercer lloc aquí. Tanmateix, quan se’ls 
va preguntar com descriurien l’estratègia de diversitat, equitat i in-
clusió (DE&I) de la seva organització, els enquestats suggereixen 
confiança en el seu progrés en aquest repte. Poc més de la meitat 
(51%) creu que ha avançat bé en àrees de millora contínua, i un 
24% creu que té una estratègia d’I+D eficaç. Només el 5% dels 
enquestats no creu tenir una estratègia clara sobre DE&I. 

A mesura que les restriccions de Covid-19 s’estan alleujant, els 
editors estan avaluant els seus entorns de treball i tenen previst 
tornar a les oficines. Aquesta enquesta va trobar que el 37% 
dels enquestats diu que el seu patró de treball ideal seria tre-
ballar des de l’oficina dos dies a la setmana i el 24% estaria en-
cantat d’acudir a una reunió clau ocasional, però principalment 
treballar des de casa.  

Gairebé un terç (30%) dels enquestats espera que els seus 
empresaris siguin totalment flexibles i estiguin contents perquè 
triïn treballar com vulguin. No obstant això, el 66% creu que 
se’ls demanarà que treballin almenys uns quants dies a l’oficina 
cada setmana. 

És evident que els darrers dos anys s’han intensificat tendèn-
cies com el comerç electrònic i han augmentat la pressió so-
bre els editors perquè innovin. Aquesta innovació, no és sor-
prenent, s’ha centrat en el producte i els ingressos. Tanmateix, 
també ha exigit als editors que reexaminin la cultura del lloc de 
treball, les estratègies de contractació i retenció. L’enquesta de 
l’AOP descobreix que les empreses editorials digitals que ente-
nen els reptes més grans i han identificat moltes oportunitats. 
Tanmateix, sembla que encara poden estar treballant amb les 
millors tàctiques i estratègies per oferir l’avantatge competitiu 
necessari per avançar. (Infografia: ITMadrid)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document AOP Digital 
Publishing: Meeting the Future. CLICAR AQUÍ  

El Gerió Digital publica informació de 
servei en ucraïnès pels refugiats a 
Girona
El Gerió Digital, diari gironí associat a l’AMIC, ha començat a 
publicar totes aquelles notícies que van dirigides a la comunitat 
ucraïnesa refugiada a la demarcació de Girona en la seva llen-
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gua materna. El director d’El Gerió Digital, Marc Estarriola, as-
segura que la situació actual és “excepcional, no només a nivell 
humanitari sinó també informatiu”, per la qual cosa “és de vital 
importància que els mitjans de comunicació estem a l’altura de 
les circumstàncies i fem un esforç en ajudar les famílies des-
plaçades en tot el que es trobi al nostre abast”.

Cada un dels articles que es publiquin comptaran amb una 
versió en català i aquesta, alhora, s’enllaçarà amb una segona 
interpretació en ucraïnès. Les notícies no seran visibles a la 
portada i l’única manera d’accedir-hi serà a través de la versió 
en català o bé amb l’enllaç directe que es distribuirà pels princi-
pals grups de WhatsApp, Facebook i Telegram de la comunitat 
ucraïnesa a Girona. (Font i infografia: Redacció AMIC)

Instagram supera per primera vegada 
a Espanya Facebook en nombre 
d’usuaris

L’agència de màrqueting digital The Social Media Family ha pre-
sentat  les conclusions de la VIII edició de l’Estudi sobre l’ús de 
xarxes socials a Espanya. L’informe, elaborat pel departament 
de recerca de l’agència, analitza el comportament dels usuaris 
de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok i Whatsapp a 
Espanya, per posar-lo en contraposició amb l’activitat generada 
a les 50 ciutats més poblades de l’estat.

Les dades més destacades de l’estudi diuen que Instagram 
creix un 20%; Facebook perd la seva hegemonia (cau un 2%); 
Twitter guanya 100.000 usuaris...tot i que els actius seguei-
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xen baixant;  Linkedin augmenta la seva comunitat en 1 milió; 
i TikTok i Whatsapp, són les novetats d’aquesta vuitena edició. 
Whatsapp és la xarxa social més utilitzada (35,8 milions).

4.620 dels 4.950 milions d’internautes interactuen en alguna 
plataforma social: el 58,4% de la població mundial utilitza al-
guna de les xarxes socials existents, fet que suposa un aug-
ment de 820 milions de perfils respecte del 2020. L’ecosistema 
Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp) supera els 3.000 
milions d’usuaris únics.

L’estudi destaca que, en termes generals, no es comporten 
igual les 50 ciutats treballades que el total del país? Aques-
tes 50 ciutats, les més poblades d’Espanya, concentren quel-
com més d’un terç (37%) de 47,32 milions d’habitants censats. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Medium)

NOTA: El Butlletí us aporta la vuitena edició de l’Estudio sobre 
los usuarios de redes sociales en España, gentilesa de The So-
cial Media Family. CLICAR AQUÍ  

Disney+, la tercera plataforma amb 
més abast, fins i tot davant de HBO 
Max

Cada vegada són més els espanyols que tenen accés a contin-
guts de pagament, segons les conclusions de l’últim Baròmetre 
TV-OTT publicat per la consultora Barlovento Comunicación. El 
82,9% de les llars espanyoles paga per aquest tipus de contin-
guts, cosa que en termes absoluts es tradueix en 31 milions de 
persones. Segons aquesta primera onada del 2022, cada llar té 
accés de mitjana a 2,9 plataformes de pagament, mentre que a 
finals de l’any passat la xifra era de 2,7 milions. Creix l’interès 
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per determinades produccions i sembla que aquesta és una de 
les raons de l’augment d’abonats.

Les tres plataformes amb més quota de consum són Netflix 
(31,5%), Amazon Prime Video (17,6%) i Movistar (13,9%), se-
guides de HBO Max (7,8%) i Disney+ (6, 9%). Tot i això, si ens 
fixem en l’abast de les plataformes, el rànquing varia de manera 
substancial. Netflix (58,1%) i Prime Video (51,4%) repeteixen a 
les primeres posicions, però després és Disney+ la que creix 
fins al 24,9%. Supera, per tant, altres plataformes com HBO 
Max (24,7%) i Movistar (22,1%).

Segons aquest estudi de Barlovento, cada espanyol gasta de 
mitjana 40 euros al mes, un preu elevat si tenim en compte la 
quota mensual de les plataformes de streaming més populars. 
Tot i que a les conclusions principals el baròmetre no ho recull, 
tot fa pensar que és el preu de Movistar el que altera la mitjana 
d’aquest apartat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: Portal Disney)

NOTA: El Butlletí us facilita el darrer Baròmetre TV-OTT de Bar-
lovento. CLICAR AQUÍ  

L’estratègia del New York Times per 
esdevenir “la subscripció essencial” 
del món anglosaxó

L’objectiu del New York Times és assolir els 15 milions de subs-
criptors el 2027. El diari ha publicat el document “Our Strategy”, 
en què subratlla la seva aposta per convertir-se “en la subscrip-
ció essencial per a totes les persones curioses de parla anglesa 
que busquen comprendre i relacionar-se amb el mó”. L’article 
ressalta els atributs de la marca, la recerca de la “veritat” a 
través d’un “gran periodisme” i el focus de mantenir l’estratègia 
“digital-first” i “subscription-first”, per desenvolupar una sèrie de 
continguts informatius “pels que val la pena pagar”. Anar a la 
notícia. (Font: New York Times)
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La meitat de les companyies 
industrials ha incrementat el 
pressupost en màrqueting
Per Ana Mora / Marketing Directo

El pressupost de màrqueting de les companyies està experi-
mentant una tendència a l’alça. De fet, al voltant del 50% de 
les empreses industrials assenyala que el 2021 el va incremen-
tar. D’aquestes, un 26,09% ha crescut internament, mentre que 
més del 64% ho va fer a través de l’externalització de serveis i 
un 9,78% ha optat per una estratègia mixta.

A més, un 68,33% afirma comptar amb un pla de màrqueting definit 
i objectius específics. El pes que se li atorga a aquest àmbit del 

negoci correspon a un «bastant» per al 41,67%. Tot i això, el pres-
supost destinat a màrqueting continua sent baix, amb una forquilla a 
la majoria d’entre 0 i 30.000 euros i un equip d’entre 2 i 5 persones.

En qualsevol cas, la digitalització dels processos de màrque-
ting i vendes de les empreses constitueix una de les tasques 
pendents al sector industrial i tecnològic. Aquestes són algunes 
de les conclusions de l’informe ‘Connext 2022: Is Marketing the 
new Sales?’, de la consultora de màrqueting digital Connext.

Una de les conclusions que s’extreu de l’estudi és que el depar-
tament de màrqueting s’està alineant amb el comercial , pel que 
fa a estratègies. La línia entre màrqueting i vendes es va estren-
yent cada cop més, amb un 18,33% dels enquestats que utilitza 
la primera via per crear recursos que necessita la segona.

La digitalització dels departaments de màrqueting i vendes
Els processos digitals també són presents per optimitzar tas-
ques. La solució més recorreguda és l’adopció de programa-
ri CRM, segons va afirmar un 60,83%. A aquesta segueix l’ús 
de programari de vendes amb un 56,67%, Sales Navigator a 
LinkedIn amb un 25,83% i diferents tipus de programari de da-
des o intent data amb un 19,17%.

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Tot i això, un 12,50% dels entrevistats ha assegurat no haver 
implementat cap tecnologia, encara que ho considerin necessa-
ri. Només un 1,67% no ho ha fet i no creu que sigui essencial.   

Quant a la formació de l’equip en processos digitals, un 38,17% 
va formar els seus equips per utilitzar CRM i un 37,50% va apli-
car processos de formació general sobre màrqueting i vendes 
digitals. El 28,33% va rebre formació en estratègies de captació 
social, el 21,67% en canals de captació digitals i un 10% en 
estratègies alineades amb Màrqueting (ABM). Un 35,83% va 
afirmar que no s’havia rebut cap formació en digitalització.
“Encara que l’èxit les empreses industrials i tecnològiques esti-
gui vinculat directament amb l’avenç i l’adopció de tecnologies, 
els departaments vinculats a vendes i màrqueting han quedat 
en gran mesura relegats a un segon pla i els seus avenços 
postergats o paralitzats en mètodes ineficients”, asseguren els 
experts de Connext. (Infografia: Antevenio)

NOTA: El Butlletí us aporta la 5a edició  de l’Informe Connext 
2022, una completa anàlisi sobre els principals reptes i desa-
fiaments digitals a què s’enfronta el sector B2B.  CLICAR AQUÍ  

La indústria publicitària denuncia que 
la futura Llei Audiovisual “no està 
aprovada però neix vella”

La futura Llei General de la Comunicació Audiovisual preocupa 
la indústria publicitària. Segons les associacions representati-
ves del sector, l’avantprojecte té alguns aspectes que impacten 
negativament en els plans d’alguns anunciants. Per exemple, la 
redacció actual de la normativa preveu una sèrie de restriccions 
horàries a la publicitat en plataformes de vídeo en línia de begu-
des alcohòliques i apostes, que suposa una trava més per als 
anunciants d’aquests sectors.

Els anunciants abunden en la idea que l’avantprojecte “està molt 
desproporcionat a nivell europeu, cosa que ens deixa en des-
avantatge, tot recordant que “competim en un mercat global”. 
Segons l’AEA es tracta d’una persecució a la publicitat. Entebeb 
que aquest avantprojecte se suma a més a altres normatives que 
fan malbé el sector publicitari a Espanya. És el cas de les restric-
cions que el Ministeri de Consum va aprovar en la publicitat de 
les cases d’apostes en línia o els plans del Govern de limitar tam-
bé els anuncis d’alimentació i begudes dirigits al públic infantil. 
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Al recordar que, des del passat 1 de setembre, en tots els casos 
la publicitat de les cases d’apostes en línia només està per-
mesa entre la 1 i les 5 del matí. I la publicitat digital es mostra 
únicament als portals dels operadors del joc, mentre que a les 
xarxes socials només es poden emetre missatges publicitaris 
als seus seguidors. Si entre el setembre i el desembre de l’any 
passat aquest tipus d’empreses van dedicar 90 milions d’euros 
a la publicitat, un any més tard la quantitat s’ha reduït als 46 
milions d’euros. (Font: Dircomfidencial)

IPSOS i Google publiquen un nou 
informe: privadesa per disseny: 
superant les expectatives dels clients 

És fàcil donar per fet que el 
rendiment dels anuncis i la 
privadesa, així com les pre-
ferències dels clients i el desig 
dels anunciants per aconseguir 
clics, estan renyits per defini-
ció. Tot i això, quan Google li va 

encarregar a Ipsos que entrevistés 7200 persones a Europa per 

preguntar-los quines eren les seves preocupacions al voltant de 
les seves dades, el resultat va ser molt diferent.

L’estudi ha revelat que, quan el màrqueting digital es posa 
en pràctica de forma adequada, pot ser respectuós amb les 
decisions que prenen els usuaris quant a les dades i, alhora, 
oferir valor a les marques i als clients. Es descobreix que les 
persones se senten còmodes proporcionant la seva informació 
personal a les empreses en què confien, sempre que sàpiguen 
com es faran servir aquestes dades i què rebran a canvi.

Segons l’estudi d’Ipsos, hi ha tres mesures clau que els anun-
ciants haurien de prendre per assegurar-se que la seva es-
tratègia de màrqueting sigui respectuosa amb la privadesa i 
efectiva: 1. Compartir dades ha de ser significatiu; 2. Compartir 
dades ha de ser fàcil de recordar; 3. Compartir dades ha de ser 
fàcil de gestionar. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: googleapis.com)

NOTA: El Butlletí us convida a descarregar-vos l’informe Priva-
cy by design: exceeding customer expectations. CLICAR AQUÍ  
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Espanya registra el consum de 
televisió més baix des del 1997

Els espanyols van dedicar al març del 2022 una mitjana de 3 
hores i 33 minuts per persona al dia a veure la televisió  --mi-
tjana de minuts sobre el total de l’univers d’Espanya que també 
pondera els que no han vist ni un minut de televisió--, fet que 
suposa 20 minuts menys que en el mateix període del 2021 i el 
mes de març de menor consum des del 1997 .

Segons l’Anàlisi mensual del Comportament de l’Audiència TV 
corresponent al mes de març de 2022, elaborat per Barlovento 
Comunicación, el temps mitjà de consum de televisió per es-
pectador es va situar en cinc hores i 14 minuts --mitjana de 

minuts dels que han vist la televisió almenys un minut-, cosa 
que representa 13 minuts menys que al març de l’any anterior .

La investigació indica que el consum de televisió lineal s’ha si-
tuat en una mitjana de 205 minuts (el 96% del total), mentre 
que el consum en diferit ha estat de vuit minuts (el 4%), cosa 
que en fa un total de 213 minuts per persona al dia(2 hores i 33 
minuts). Pel que fa a la cobertura televisiva diària, 31 milions 
d’espanyols contacta diàriament amb el mitjà televisiu, que re-
presenta el 67,7% de la població. La cobertura acumulada al 
mes és de 43,8 milions, cosa que representa que el 95,8% de 
la població ha vist almenys un minut la televisió aquest mes.

El temps d’Altres usos del televisor és de 34 minuts per persona 
i dia i de tot el consum televisiu en la modalitat de pagament , 
el 28% correspon a televisions que emeten només a la televisió 
de pagament , mentre que el restant 72% a cadenes en obert. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Economia de 
Mallorca)

NOTA: El Butlletí us facilita l’Anàlisi mensual del Comportament 
de l’Audiència TV, de Barlovento Comunicación. CLICAR AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3263.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

E-Show torna a Barcelona amb la seva 
edició més ambiciosa

eShow Barcelona, la fira nacional d’ecommerce més gran, tor-
narà a obrir les portes el 4 i 5 de maig , a Fira de Barcelona, a 
més de 6.000 directius C-level i experts. Una nova edició carre-
gada de novetats ja que, per primer cop, sumarà nous espais 
professionals com seran els de Big Data & AI World Barcelona 
i FBA Show (un congrés específic per a venedors a Amazon), i 
celebrarà la segona edició de Technology for Marketing. A més, 
eShow Barcelona comptarà amb PrestaShop Village, un espai 
exclusiu que inclourà el seu propi escenari, així com una àrea 
d’exposició i networking on conèixer totes les novetats del líder 
del mercat Prestashop. 

eShow Barcelona comptarà amb la participació de més de 150 
expositors i 7 auditoris amb més de 100 ponents tant nacio-
nals com a internacionals. Entre ells, destacarà la participació 
de Timo Raab, Global e-commerce director de L’Oréal; Peter 
Hartmann, Global Digital Marketing Manager d’Henkel, o Mag-
dalena Szuszkiewicz, General Manager de Gorillas Spain. Amb 
ell també arribarà a Barcelona el Big Data & AI World; la fira 
europea més gran en data & IA se suma a eShow per mos-
trar totes les solucions, estratègies i eines centrades en dades 
i aplicacions d’IA. D’altra banda, els directius i professionals del 
màrqueting digital comptaran amb espais d’exposició, networ-
king i ponències a Technology for Marketing (TFM). (Font: MAE 
– infografia: Cool Tabs Blog9

Es presenta el primer diccionari en 
català dedicat al brànding verbal

S’ha publicat en línia el Dic-
cionari de brànding verbal, 
elaborat pel publicitari i fi-
lòleg Jordi García Soler amb 
l’assessorament del TERM-
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.termcat.cat%2Fca%2Fdiccionaris-en-linia%2F307&data=04%7C01%7Cjoan.gomez%40gencat.cat%7C133e72918a1c433fbcd708da12392ca8%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637842334876779902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SzuKrfJSnXvW8Bt%2FpuXxuykiTFNdHLvbJQ63Vt%2BO1W0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.termcat.cat%2Fca%2Fdiccionaris-en-linia%2F307&data=04%7C01%7Cjoan.gomez%40gencat.cat%7C133e72918a1c433fbcd708da12392ca8%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637842334876779902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SzuKrfJSnXvW8Bt%2FpuXxuykiTFNdHLvbJQ63Vt%2BO1W0%3D&reserved=0
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CAT. És el primer diccionari en català dedicat a aquesta disci-
plina, que tracta de la gestió estratègica del conjunt d’elements 
verbals que identifiquen una marca.

El Diccionari de brànding verbal és un recull innovador amb 528 
termes definits amb precisió, amb equivalents en castellà, fran-
cès i anglès, i nombroses notes amb exemples. S’hi poden tro-
bar termes referents al procés complet de la creació de noms i 
nomenclatures, a més de la terminologia essencial del brànding 
com a disciplina de referència, la terminologia relativa al pro-
cessament del llenguatge natural i la terminologia més genè-
rica del brànding sonor. Per exemple, inclou termes com ara 
brànding personal, filtratge jurídic, manual de marca, referència 
evocativa, veu corporativa, identitat de marca o onomàstica co-
mercial.

L’obra s’adreça a docents i estudiants interessats en aquesta 
disciplina, i també a professionals del brànding i el màrqueting 
o vinculats amb la gestió estratègica de la comunicació en el si 
de les empreses. (Font: MAE – infografia: TERMCAT)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Un altre pegat de Google que no 
soluciona el biaix contra els diaris 
locals i regionals
Per Lluís Cucarella / Laboratorio de Periodismo

  
Una de les preguntes que més fan directors, subdirectors i part 
dels staffs de mitjans regionals i locals als consultors SEO amb 
què treballen segueix sent, com fa anys, «si jo he publicat la 
notícia primer i sóc la font original, per què els grans mitjans, 
que ens han copiat, surten al davant a Google?». I la pregunta 
té tota la seva lògica, si del que es tracta és de parlar de perio-
disme i no d’algorismes.

Google va anunciar fa temps que volia posar solució a aquest pro-
blema, i fa uns dies va concretar la seva proposta: col·locarà una 
etiqueta especial a les notícies que estiguin sent més enllaçades, 
esperant que siguin la font original. Que és molt esperar.

La intenció, com sempre, és bona: «Suposem -diu Google- que 
un mitjà de comunicació local publica una història de recerca 
sobre problemes al districte escolar. La història és tan rellevant 
que és recollida per molts altres mitjans de comunicació. Però, 
i si el lector no veu al final aquesta història original, que tenia 
un context únic per als residents locals? Estem introduint una 
manera d’ajudar a identificar històries que han estat citades so-
vint per altres mitjans, brindant-li una manera simple de trobar 
la informació més útil o rellevant per a una notícia».

Aquesta etiqueta «podrà trobar-la a qualsevol lloc -explica Goo-
gle- sempre que altres editors indiquin la seva rellevància mi-
tjançant un enllaç».

És a dir, de moment, qui publica primer una notícia segueix sen-
se ser, per a l’algoritme, raó de pes suficient per reconèixer-li el 
mèrit. I pressuposa, a més, traslladant una cosa que ha de ser 
responsabilitat seva si realment té voluntat de reduir el biaix, 
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que els altres mitjans enllaçaran amb la font original, cosa que 
tampoc no passa en excés, per desgràcia. Aquest és un altre 
cantar, encara que en alguns països ja es va posar fil a l’agulla.

Un altre pegat, en definitiva, el de Google, que continua emmas-
carant el biaix de l’algorisme contra els diaris locals o regionals 
o de nínxol. Realment no té Google capacitat tècnica per deter-
minar quin web informatiu o quin mitjà ha donat primer una infor-
mació, i concedir-li molt més pes a la ponderació algorítmica? És 
veritat que no és una sentència condicional if /then, però també 
és veritat que estem parlant de Google. (Infografia: Everton)

Apple permetrà ara que les 
aplicacions de lectors utilitzin 
enllaços externs, un canvi que permet 
als mitjans de comunicació locals 
promocionar subscripcions

Apple ha anunciat aquesta setmana que començarà a permetre 
que un subconjunt d’aplicacions venudes a la seva App Store 
s’enllacin a un lloc web extern on els usuaris puguin crear o ges-

tionar els seus comptes amb el desenvolupador d’aplicacions. 
El canvi a les directrius de revisió de l’App Store d’Apple només 
s’aplica al que Apple anomena aplicacions de “lectors”, és a dir, 
aplicacions dissenyades principalment per proporcionar accés 
a algun tipus de contingut digital, com ara premsa, revistes, lli-
bres, àudio, música o vídeo. 

La companyia havia dit anteriorment que els canvis s’aplicarien 
globalment a totes les aplicacions de lectors de l’App Store 
quan s’hagin posat en funcionament, però no havia proporcio-
nat una data de llançament exacta. Ara, les directrius de revisió 
de l’App Store d’Apple s’han actualitzat amb una nova referèn-
cia que explica com les aplicacions Reader poden implementar 
aquesta funció.

NOVES EINES
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Concretament, Apple instrueix als desenvolupadors que 
sol·licitin una cosa que anomenen Dret del compte d’enllaç ex-
tern per tal de proporcionar aquesta funcionalitat a les seves 
pròpies aplicacions. Un dret és una cosa que Apple utilitza quan 
encara vol tenir control sobre la situació pel que fa als desen-
volupadors que poden implementar una funció determinada. És 
a dir, en comptes de canviar només les regles de l’App Store, 
de manera que aquest tipus de comportament està àmpliament 
permès per a les aplicacions de la categoria admesa, el procés 
d’autorització requereix que els desenvolupadors demanin i des-
prés rebin l’aprovació per a aquest cas d’ús especial. D’aquesta 
manera, Apple pot verificar amb molta cura que les aplicacions 
puguin afegir els enllaços en lloc de deixar-ho al seu equip de 
revisió d’aplicacions. (Font i infografia: techcrunch.com)

Es podran veure les reunions de 
Google Meet en un minireproductor 
mentre es navega per diferents 
pestanyes i finestres de Chrome
Google Meet ha rebut un nou mode picture-in-picture a Chro-
me, és a dir, l’opció de veure les videoconferències en un mini-

reproductor flotant al mateix estil de YouTube. Google diu que 
gran part de la motivació darrere d’aquestes noves funcions és 
que ara és “fonamental poder veure’s i sentir-se durant el temps 
de col·laboració”. Bàsicament, a Google creuen que és útil que 
puguem treballar alhora que tenim una videoconferència, se-
gons explica Gabriela González a Genbeta.

Entre les novetats hi ha el ja esmentat mode PiP “per ajudar els 
presentadors a veure la seva audiència mentre naveguen per 
diferents pestanyes i finestres”. Amb fer un altre clic a picture-
in-picture es torna ràpidament a la sessió completa de Meet.

A més d’això a partir d’abril s’afegiran noves reaccions integra-
des a Meet per “permetre expressar-se visualment mitjançant 
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https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-activar-nuevo-minireproductor-youtube
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-activar-nuevo-minireproductor-youtube
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icones”, és molt a l’estil de les reaccions de Slack, encara que 
apareixeran a la miniatura del vídeo del participant com els 
‘m’agrada’ a els Live d’Instagram. I tot plegat sumat a la pro-
pera integració de Meet directament dins de Documents, Fulls 
de càlcul i Presentacions de Google, és el que a l’empresa han 
anomenat “Reunions híbrides”. (Font i infografia: Genbeta)

WhatsApp sembla disposat a 
restringir la facilitat amb què es 
transmeten els missatges per tal de 
reduir la desinformació

Per als venedors ambulants de notícies falses, l’enorme escala 
de WhatsApp el fa atractiu, el fet de ser gratuït el fa accessible i 
el fet de ser 1 a 1 (xats) i 1 a molts (grups) el fa potent. Whats-
App va ser molt bo per eliminar la fricció en la missatgeria, però 
tan bo que també va eliminar la fricció dels actors dolents.

Aquesta combinació de característiques ha portat a ser culpa-
ble, almenys en part, d’una varietat de pecats relacionats amb 
la incitació: linxades a l’Índia, pànics de confinament a Austràlia 

i persones cremades vives a Mèxic... WhatsApp ha pres di-
verses mesures per eliminar aquests problemes, generalment 
després que una indignació particular hagi cridat l’atenció del 
món. Potser el país més emblemàtic és el Brasil, on l’ús de 
WhatsApp és gairebé universal (el 80% dels adults l’utilitzen, 
més que qualsevol altra plataforma) i la seva història recent és 
problemàtica.

Ara, ja no és possible reenviar missatges reenviats a més d’un 
xat de grup alhora i aquesta és una manera addicional de limi-
tar el correu brossa i la desinformació. Les regles noves per 
reenviar missatges només s’apliquen als missatges ja reen-
viats. Encara més, les restriccions anteriors als missatges “molt 
reenviats” ara s’aplicarien a qualsevol missatge reenviat ante-
riorment. Aquest canvi no limita la capacitat d’algú de reenviar 
el missatge a molts grups diferents. Simplement ho dificulta, 
obligant-te a reenviar-los a cadascú individualment en lloc de 
fer-ho amb un sol toc. (Font: NiemanLab)

Twitter anuncia el botó d’editar
Twitter ha confirmat que implementarà el botó d’editar que els 
usuaris fa anys que demanen, encara que encara queden molts 
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dubtes per aclarir. El botó d’editar s’ha convertit en un meme 
dins de la comunitat de Twitter, i la majoria de la gent ja havia 
perdut l’esperança; especialment quan la companyia va co-
mençar a fer broma sobre la seva inclusió. L’1 d’abril passat, 
April Fool’s Day (com el dia dels innocents als EUA i altres paï-
sos), el compte oficial de Twitter va anunciar que estava treba-
llant en un botó d’editar, i per descomptat, ningú s’ho va creure.

Però ara, la companyia ha confirmat que això no era una bro-
ma, i que realment està desenvolupant un botó d’editar a Twit-
ter que ens permetrà canviar el contingut dels tuits després de 
publicar-los. La quantitat de detalls és molt escassa, però tot 
indica que no serà tan simple com sona, i que hi haurà certes 
consideracions.

De moment, la funció es provarà dins de Twitter Blue, el servei 
de pagament de Twitter que només està disponible per a alguns 
usuaris (per ara, no a Espanya), i l’objectiu és aprendre “què és 
el que funciona, què és el que no funciona, i què és possible”. 
Això indica que Twitter no ens permetrà simplement canviar el 
text que hem publicat sense cap mena de restricció, ja que això 
obriria la porta a més abusos. (Font: El Economista)
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Com atraure lectors? Informe de 
periodisme de Reuters/Oxford 2022
Per Observatoire du Journalisme

 
L’ Institut Reuters de Periodisme de la Universitat d’Oxford va 
publicar el seu informe anual sobre l’evolució del periodisme 
enguany. Document imprescindible per a qualsevol persona 
que vulgui conèixer l’evolució de la manera de produir i dis-
senyar productes periodístics, enguany se centra en el post-
Covid als mitjans. En una frase, aquest informe aposta, per a 
l’any 2022, per reforçar els èxits més que per crear-los. Més 
enllà d’aquestes consideracions comercials, l’informe no està 

exempt de determinades consideracions “ètiques” i ideològi-
ques ben conegudes.

Una premsa per als rics
Una de les primeres conclusions d’aquest informe és que la 
premsa continua sent, en la seva major part, percebuda com al 
servei de les idees de les persones que combinen un fort capital 
econòmic i cultural. Gairebé el 47% de les persones qüestiona-
des pels autors ho creuen. Fenomen explicat pel fet que el mo-
del econòmic en què es basen els titulars de premsa empeny a 
pagar per llegir articles, etc., deixant de banda els que no tenen 
mitjans per finançar-se. Un element problemàtic, perquè corre 
el risc a llarg termini, segons els autors, de limitar l’audiència 
dels títols a aquesta única casta.

Com atraure lectors?
Un diari continua sent un negoci que, per créixer, necessita 
augmentar la seva clientela, aquí, el nombre de lectors. Per 
fer-ho, s’estableixen dues vies, però excavant només una és 
realment aplicable.

La primera consisteix a tornar als mitjans de comunicació gent 
que fa temps que hi té una notable desconfiança. Si aquesta des-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

confiança és real i antiga, doncs ja en el 2018 l’informe apuntava 
que el 44% de les persones qüestionades no confiaven en els 
mitjans, la pandèmia ha augmentat aquesta desconfiança.

A França, alguns periodistes han agafat la roba del lloro per re-
petir la paraula del govern, de vegades desafiant la veritat, com 
Anne-Claire Coudray el gener de 2020 al plató de TF1, buscant 
a tota costa demostrar que Marine Le Pen s’equivocava. Tam-
bé cal esmentar l’encaixada de mans entre Emmanuel Macron, 
aleshores candidat a la presidència, i Ruth Elkrief, presentadora 
de BFMTV, durant la seva campanya. El gest encarna aquest 
vincle entre la política i els mitjans de comunicació, que em-
peny molts francesos a allunyar-se dels mitjans “mainstream”. 
De tot això, l’informe no diu ni una paraula. Si vol augmentar 
l’audiència de títols de premsa tornant a ell els lectors decebuts, 
mai qüestiona els motius d’aquesta desconfiança. Pitjor enca-
ra, ja que en la introducció els autors volen que la futura xarxa 
social de Donald Trump, Truth social, sigui un referent per al 
“discurs de l’odi, els hackers i altres disruptors”. El menyspreu 
que filtra als trumpistes fa fàcil imaginar la línia editorial que 
els afecta als mitjans que evoca l’informe. Sembla, doncs, que 
la conciliació entre la redacció i aquest lector conservador no 
menyspreable no és possible.

Ús dels joves?
Aleshores apareix la segona opció: dirigir-se a un públic més 
jove. En aquest cas, l’estratègia passa per dues vies. La pri-
mera és inserir l’oferta periodística a les xarxes socials més 
de moda i a la primera d’elles, Tik Tok. Tal com expliquen els 
autors, la plataforma és la tendència d’aquest començament 
d’any. Es col·loca amb YouTube i Instagram com a objectiu pre-
ferit per al públic jove. El segon biaix és plantejar qüestions que 
interessen als joves i es posa el focus en el tema climàtic. En 
aquest context, es cita l’opinió de Vincent Giret, actual direc-
tor de France Info. Aquest últim explica que hi ha una debilitat 
en la cultura científica de les redaccions. Aleshores es tracta 
d’“educar” els periodistes sobre aquestes preguntes perquè en 
parlin amb exactitud, per sensibilitzar els joves i més enllà.

Abans d’anar més enllà, fem una observació. Les paraules de 
Giret recorden l’informe Bronner, que vol propagar “cursos de 
pensament crític” perquè els ciutadans no es deixin enganyar 
pels seus biaixos cognitius. A més, tingueu en compte que les 
plataformes esmentades, TikTok, YouTube, Instagram, estan to-
tes bloquejades pel https://www.ojim.fr/fact-checkers-ou-desin-
formateurs-entretien-le-gallou/ fact-checking”, que s’ha conver-
tit en una inversió preferida per a Google. Així, la informació que 
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es lliurarà al públic d’acord amb les recomanacions d’aquest 
informe, serà, sense que ni tan sols l’informe la mencioni real-
ment en cap altre lloc, etiquetada de manera que no soscabi 
dogmes immutables com la interferència russa de 2016 durant 
les eleccions als Estats Units, arrasades per l’informe Durham, 
o l’eficàcia certa i inqüestionable de la màscara o la vacuna en 
la lluita contra el coronavirus.

Periodisme després del Covid
Una altra pregunta, com fer periodisme després de la pandè-
mia? La primera observació és la d’una democratització de 
l’”híbrid” entre el teletreball i el presencial. El segon és el de 
l’augment de la violència contra els periodistes. Aquí, no és sor-
prenent per als lectors habituals d’OJIM, es cita l’exemple dels 
manifestants contra el passi sanitari a Anglaterra. Podem fer el 
mateix comentari que l’anterior, si la violència és real, el repor-
tatge no qüestiona els motius d’aquesta ira, que però tenen tot 
a veure amb les pràctiques d’una part del cos periodístic.

Més inclusiu, més políticament compatible
Finalment, la tercera observació, que s’ajusta a la voluntat 
d’augmentar l’audiència a través d’un públic més jove, la idea 
d’un periodisme “més inclusiu”. Així, es proposa destacar les 

persones únicament per la seva filiació racial, o que la premsa 
“servisca” les minories de gènere. A risc d’obrir una porta, as-
senyalem que destacar una persona només perquè és negra o 
àrab no és menys racista que descartar-la pel mateix motiu. A 
més, és voler garantir que la premsa sigui “útil” per a les mino-
ries sexuals d’acord amb la idea de ser imparcial, com hauria 
de ser un periodista segons el 57% dels enquestats a l’informe?

Darrere d’aquestes consideracions d’audiència i ètica, sempre 
hi ha la mateixa voluntat de destacar certes nocions com la 
pseudoigualtat (només per a alguns), la pseudodiversitat (anti-
blancs), la pseudotolerància (no per a tothom), que són prerro-
gatives de el món liberal llibertari. Seguint fidelment la ideologia 
de l’època, entre el “fact-checking” i la diversitat, l’informe ja for-
mateja la informació de la propera generació. (Infografia: ami)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document Informe 
anual sobre l’evolució del periodisme 2022, fet públic el gener 
d’aquest any per l’Institut Reuters de Periodisme de la Universi-
tat d’Oxford. Aquest document ja el va oferir l’AMIC en el primer 
butlletí del mes de febrer. CLICAR AQUÍ  
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Les redaccions locals petites i lentes 
per adoptar la intel·ligència artificial, 
mostra l’estudi AP

Les petites redaccions s’han quedat enrere de les més grans 
a l’hora d’adoptar la intel·ligència artificial, i la tecnologia no 
s’utilitza a nivell local, principalment a causa de les limitacions 
de temps i recursos, mostra un nou informe.

L’interès per l’automatització que podria alliberar els periodistes 
de les tasques rutinàries, racionalitzar la producció i fer un mi-
llor ús del contingut, però la latitud per experimentar és limitada 

i els proveïdors locals de notícies podrien beneficiar-se d’una 
formació addicional, segons l’estudi de l’Associated Press, que 
es basa. sobre els resultats de les enquestes i entrevistes en 
profunditat. Entre les prop de 200 redaccions enquestades hi 
havia mitjans impresos, ràdio, televisió i només digitals.

“Amb aquest informe, AP pretén conscienciar i també començar 
a igualar el terreny de joc de la IA per a les redaccions locals”, 
va dir Jim Kennedy, vicepresident sènior de planificació estratè-
gica del servei de cable, que va ser un dels primers adoptants 
de la IA. “L’objectiu és ajudar-los a aprofitar tecnologia innova-
dora per millorar les seves operacions”.

L’informe destaca les debilitats familiars de l’entorn de les notí-
cies locals. “Moltes redaccions parlaven de rotació de personal, 
sovint perdent l’única persona que havia estat el motor de la 
innovació. Altres van parlar de ser incapaços d’estalviar a un 
dels pocs periodistes que es trigui un mes a aprendre com una 
tecnologia especulativa pot millorar, i no distreure, de les se-
ves altres tasques”, assenyala l’informe. “A més, la tecnologia 
actual a les redaccions locals és irregular i sovint no es sincro-
nitza. Afegir una capa més a una pila tecnològica ja feixuga pot 
estar fora de dubte per a moltes redaccions”.
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Les tasques de la sala de redacció que es podrien automatitzar 
mitjançant la intel·ligència artificial inclouen la transcripció i la 
traducció d’entrevistes, l’entrega de recomanacions d’històries 
als lectors en línia, la informació de puntuacions dels esports 
de secundària i la millora del procés de verificació de fets. Els 
enquestats també van reconèixer el potencial de la IA per millo-
rar les funcions d’informes, com ara l’anàlisi de registres públics 
i la cerca del contingut de les xarxes socials. Podeu consul-
tar l’informe AQUÍ (Font: Local News Initiative, treball de Greg 
Burns – infografia: Local News)

L’Anuari Mèdia.cat 2021 alerta de les 
vulneracions a la llibertat d’expressió

El dossier central de l’onzena edició de l’Anuari Mèdia.cat -una 
iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils, en coedició 
amb Pol·len edicions- està dedicat a la llibertat d’expressió: 
inclou una entrevista de Manel Alías a l’activista russa Maria 
Alyokhina, un reportatge sobre com la policia vulnera el dret a 
la informació i una guia de drets dels periodistes en context de 
mobilitzacions al carrer.

L’aposta dels fons europeus Next Generation EU en l’àmbit de 
la salut a Catalunya per la indústria privada o l’impacte de les 
empreses digitals en els drets de les treballadores de la llar són 
temes destacats d’enguany.

El dossier també inclou un reportatge de Gemma Garcia sobre 
les vulneracions policials al dret a la informació; una anàlisi de 
Manel Fontdevila sobre humor i límits, o una guia de drets de 
periodistes per treballar en context de mobilitzacions al carrer. 
“La llibertat d’expressió està cada cop més en joc i, per tant, 
també el futur d’un periodisme crític amb els poders. En un mo-
ment com l’actual, el periodisme ha de ser capaç de fugir de 
propagandes i poder contribuir a construir solucions”, expliquen 
els coordinadors del projecte, Víctor Yustres i Carme Verdoy. 
(Font: Grup Ramon Barnils)

El diari As incorpora la intel·ligència 
artificial en la creació de continguts

La redacció del diari As utilitzarà la intel·ligència artificial a 
l’hora d’elaborar continguts gràcies a l’acord segellat amb 
l’empresa Olocip, especialitzada en l’aplicació d’aquesta tec-
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nologia en l’esport i altres activitats. Així doncs, la companyia 
proporcionarà eines als professionals del mitjà per a la creació 
de continguts.

La IA d’Olocip analitzarà i interpretarà les preguntes que sor-
geixen en el dia a dia de la informació esportiva, i treballarà 
de forma complementària amb l’equip d’As, segons explica el 
mitjà. Per exemple, l’eina permetrà analitzar les dades dels es-
portistes en totes les seves variables per establir prediccions 
sobre el seu rendiment futur.

El director d’As, Vicente Jiménez, destaca que l’ús de la IA am-
pliarà el perímetre informatiu del mitjà i els seus formats. “Grà-

cies a les solucions tecnològiques d’Olocip, As podrà accedir a 
dades i informacions rellevants, objectives i rigoroses, que ens 
permetran no només conèixer tot el que succeeix al voltant dels 
futbolistes al terreny de joc, sinó també fer prediccions sobre el 
seu acompliment futur, sobre el seu impacte en els equips. És el 
periodisme de dades portat a la competició esportiva”, subratlla. 
(Font: Comunicació21 – infografia: My Press)

Formació al Col·legi de Periodistes

Tècniques de Negociació i Lideratge.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dimarts 19 i 26 d’abril (De 10.00h a 14.00h). Girona. 
Dimarts 10 i dijous 12 de maig (De 10.00h a 14.00h) - En aquest 
curs pràctic, a càrrec de Josep Salvat, tractarem totes les qües-
tions a tenir en compte a l’hora de comunicar-nos amb la “part 
contrària” com aquells comportaments verbals i no verbals que 
cal tenir en compte en tots els processos de lideratge i negocia-
ció, tan vers un equip humà com per dirigir un projecte profes-
sional amb la visió més transversal possible. 

Claus per elaborar un pla de negoci d’un mitjà digital.- Ses-
sions on line en directe i enregistrades. Dimecres i dijous 20, 
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21, 27 i 28 d’abril (8 hores) . El curs, dirigit per Enrique Canova-
ca, ensenya una visió global del funcionament d’una empresa 
periodística, amb la presentació d’una multitud de casos, inci-
dint en noves estratègies per connectar amb l’audiència i vies 
alternatives d’ingressos. Comptarà també amb l’assessorament 
del professor per millorar els projectes periodístics dels partici-
pants. Els vídeos del curs quedaran penjats i es podran visualit-
zar de manera remota per a qui no pugui assistir a les sessions 
en directe.

Els Patrocinis com a eina transversal de comunicació.- 
Curs Presencial. Barcelona. Divendres 22 d’abril (De 10.00h a 
13.00h) - El patrocini segurament és l’eina més transversal i 
una part estratègica per a moltíssimes marques. Aquest curs, 
presentat per Jordi Aragonés,  mostrarà els principis bàsics de 
com enfocar un patrocini, ensenyarà com fer un dossier, a po-
sar preus i valorar actius, a comercialitzar i comunicar; a gene-
rar leads qualificats i tot des d’una vessant pràctica.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodis-
tes.- Curs Presencial. Girona. Dimecres 27 d’abril (De 10.30h a 
12.30h). Barcelona. Dimarts 31 de maig (De 10.00h a 12.00h) - 
L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta Hernández, 

és facilitar la posada en contacte de diferents professionals, ja 
siguin freelance o que formin part d’una organització o empre-
sa, per tal de poder trobar projectes afins, que portin a des-
envolupar col·laboracions o a establir noves idees de negoci. 
D’aquesta manera, es poden unificar esforços i recursos, crear 
equips de treball o col·laboradors que sumin els seus talents i 
professionalitat.

Periodisme Gastronòmic.- Curs Presencial. Barcelona. Di-
vendres 29 d’abril (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, dirigit 
per Trinitat Gilbert, pretén donar a conèixer les principals claus 
narratives del periodisme gastronòmic, una especialitat en auge 
tant en els mitjans informatius com en l’àmbit de la comunicació 
d’empresa.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 2 al dimarts 31 de maig (6 hores) - 
Tens un compte de Mailchimp però mai has posat ordre als con-
tactes i subscriptors? La gestió de les audiències és bàsica per 
tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En aquest taller, 
a càrrec de Marta Aguiló, veurem totes les eines que Mailchimp 
ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així 
poder fer enviaments més segmentats i efectius.
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Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- Sessió on line 
en directe. Dimarts 3 de maig (De 10.00h a 11.30h) - Aquest webi-
nar, impartit per Adrián Caballero, permet conèixer més d’una vinte-
na d’eines online, aplicacions mòbil i ginys de Wordpress que aju-
den a creadors de continguts, professionals de la comunicació i, en 
extensió, a freelance i professionals amb un blog o un canal digital.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs sense restricció horària. Del dijous 5 de maig al divendres 
3 de juny (12 hores) - El curs, creat per Nereida Carrillo, ensen-
ya d’una manera molt pràctica com comunicar amb llenguatges 
multimèdia i com introduir aquests continguts innovadors tant 
als gabinets de comunicació com a les redaccions periodísti-
ques. També s’aprenen eines per elaborar imatges interactives, 
mapes per a internet o cronologies interactives.

Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs sense res-
tricció horària. Del dilluns 9 de maig al divendres 10 de juny (10 
hores) - Amb aquesta formació, conduïda per Adrián Caballe-
ro, l’alumnat ampliarà els coneixements sobre redacció digital, 
adaptant la forma d’escriure al que demanden actualment els 
gestors de contingut, el posicionament i la forma en què l’usuari 
consumeix la informació. 

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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L’amenaça de les SLAPP per al 
periodisme: una estratègia a l’alça 
que vol silenciar veus crítiques
Per Carme Verdoy / Media.cat

Fer soroll mediàtic i desgastar periodistes i mitjans per aconse-
guir, així, silenciar crítiques i denúncies socials sobre qüestions 
d’interès públic. És l’objectiu que tenen les SLAPP, l’acrònim en 
anglès de Strategic Lawsuit Against Public Participation (pleits 
estratègics contra la participació pública), que s’han convertit 
en un fenomen cada cop més habitual que afecta tant a acti-
vistes i defensors dels drets humans com també a periodistes 
i mitjans.

Segons un informe publicat la setmana passada per la Coali-
ció contra SLAPP a Europa, en els darrers anys hi ha hagut 
una tendència creixent d’aquets casos, la qual cosa alerten que 
representa una amenaça per la democràcia. Per mirar de fre-
nar aquests litigis, la Comissió Europea està treballant en una 
directiva comunitària per frenar l’ús de les SLAPP que s’ha de 
presentar a principis d’abril. 

Parlem amb l’advocada Laia Serra de com les SLAPP repre-
senten una amenaça pel periodisme, l’auge dels darrers anys, 
per què funcionen tan bé a l’estat espanyol i què pot represen-
tar la directiva europea.

Procediments que busquen el desgast per silenciar la crítica
El terme SLAPP es fa servir per descriure accions legals abusi-
ves per part de grans grups com empreses, privats o adminis-
tracions contra persones, col·lectius o mitjans que expressen 
opinions sobre temes d’interès general que van en contra dels 
seus interessos particulars. Sovint aquests pleits no pretenen 
tant guanyar el cas als tribunals sinó començar aquests proce-
diments legals per desgastar i, així, pressionar i silenciar críti-
ques i denúncies socials sobre qüestions d’interès públic. Se-
gons l’advocada Laia Serra, són processos que “l’únic objectiu 
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que busquen és la immediatesa i l’impacte comunicatiu de dir 
que s’ha denunciat a algú, però després tot el recorregut legal 
queda eclipsat i no genera interès”. 

Un exemple d’aquest tipus de procediment és el cas d’Iñaki 
Rivera, director de l’Observatori del Sistema Penal i Drets Hu-
mans, a qui l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO va 
denunciar per haver dit al programa de TV3 “Tot es mou” que 
a les presons catalanes existeixen pràctiques de tortura. El no-
vembre passat, després de tres anys, es van arxivar totes les 
denúncies, però tal com explica Laia Serra, engegar un proce-
diment com aquest implica “tenir una persona que durant tres 
anys està supeditada a un procediment judicial, el seu crèdit 
professional i acadèmic es posa en entredit, ha de fer una des-
pesa, anar a declarar…”. Altres casos recents que també es 
podrien qualificar de SLAPP, segons Laia Serra, serien la de-
manda d’Iberdrola a El Confidencial o la denúncia de la Cambra 
de la Propietat Urbana a Crític.

Per Laia Serra, aquests procediments “busquen impactes co-
municatius, rèdits polítics o bé silenciaments de determinats 
sectors que generen crítiques”. I afegeix que les SLAPP es 
valen “del corporativisme de les administracions i d’una inter-

pretació de la llei que sempre va en detriment de la llibertat 
d’expressió i de la defensa dels drets”. També alerta que hi ha 
“una qüestió d’asimetria, és a dir, són estaments vinculats al 
poder econòmic o al poder públic els que fan aquesta utilització 
perquè sempre poden contractar grans despatxos o assumir 
procediments que poden durar anys”. L’advocada apunta que 
“el periodisme d’investigació sovint assumeix riscos, perquè en 
les situacions de més opacitat és on és més difícil obtenir pro-
ves i per tant soó procediments molt sensibles a que hi hagi 
també una litigació abusiva”.

Les conseqüències d’aquests litigis abusius van més enllà dels 
intents de silenciament i segons l’advocada també impliquen 
més autocensura en el periodisme: “cada dia s’adopten més 
filtres previs perquè el cost d’un procediment legal a posteriori 
és difícilment assumible”.

Una estratègia a l’alça arreu d’Europa
En la darrera dècada, les SLAPP s’han disparat, tal com advertia 
la setmana passada un informe de la Coalició contra SLAPPs a 
Europa (CASE), de la qual formen part Index of Censorship o la 
Federació Europea de Periodistes, entre d’altres. A l’estudi ad-
verteixen de com les SLAPP representen una amenaça per la 
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democràcia europea, a partir de l’anàlisi de mig miler de casos 
de 30 països del continent i indiquen que hi ha una tendència a 
l’alça en els últims deu anys pel que fa a SLAPP a tot Europa, 
sobretot els darrers. Segons l’estudi, l’any 2020 va ser l’any 
que n’hi va haver més de tota la dècada, seguit de 2021 i 2019.

L’informe també adverteix dels perills de les SLAPP pel perio-
disme perquè de totes les demandes analitzades, un 34% són 
contra periodistes. A més, alerta que tant l’auge dels populis-
mes com l’impacte de la pandèmia han deteriorat la llibertat 
de premsa a tot Europa. I subratllen que “tant polítics com em-
presaris rics van fer servir SLAPP per silenciar les veus críti-
ques investiguen el crim organitzat i les accions del govern”. 
L’informe es basa en la feina de diferents grups de defensa que, 
des de l’assassinat de Daphne Caruana el 2017 han investigat 
el problema dels SLAPP a Europa. 

També ho veu així Laia Serra, que afirma que “sempre hi ha 
hagut litigació abusiva però m’atreviria a dir que en aquests da-
rrers tres o quatre anys, en general la pugna per l’espai del relat 
és especialment vigent”, perquè “hi ha tota una política comuni-
cativa al voltant de la judicialització de les idees que dona molt 
rèdit”.

Per frenar aquest fenomen a escala europea, la Comissió Euro-
pea està treballant des de fa mesos en una directiva antislapp, 
que està previst que es presenti a finals d’abril. L’advocada Laia 
Serra considera que serà un pas important perquè, “quan des 
d’institucions que representen la democràcia validen el concep-
te i hi ha un consens que va més enllà de les nostres fronteres, 
és molt més fàcil anar a un jutjat i dir això és slapp”. De fet, per 
combatre aquests litigis, l’advocada avisa de la importància de 
ser conscients de què significa SLAPP “perquè quan tens un 
concepte és molt més fàcil detectar-ho”. 

El paper dels jutges de l’estat espanyol
En el cas de l’estat espanyol, Laia Serra apunta com “la ligitació 
abusiva funciona perquè a l’estat espanyol tenim una situació 
molt avantatjada, perquè tenim el delicte d’injúries i calúmnies i 
tenim uns tribunals molt receptius a aquest corporativisme que 
fa que d’entrada aquests procediments siguin civils o penals 
puguin tenir certa expectativa de recorregut”. Per això, consi-
dera que “els jutges estan fallant i són els que permeten que 
aquestes querelles prosperin”. 

De fet, Serra apunta que “d’alguna manera el que s’està rei-
vindicant és el fet que els tribunals tenen un mètode inco-
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rrecte d’abordar els temes que tenen a veure amb la llibertat 
d’expressió, perquè haurien d’analitzar d’entrada les querelles 
que els arriben i en podrien inadmetre a tràmit, analitzant si els 
casos que els arriben són exercicis de la llibertat d’expressió o 
d’informació”.

A això s’hi ha de sumar el fet que “a la via penal no hi ha con-
demna en costes i és gratuït”, la qual cosa, fa que “les querelles 
s’hagin posat a l’ordre del dia perquè és fàcil i barat, la presen-
tes, tens un titular i si no hi ha recorregut no hi ha condemna 
en costes”. Per tot plegat, l’advocada considera que “l’estat es-
panyol sigui un terreny fèrtil per les SLAPPs”. (Infografia: The 
Coalition against SLAPPs in Europe)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors el document 
“SLAPPS in Europe”. CLICAR AQUÍ  
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Rússia perd la guerra informativa: les 
cinc errades de la seva estratègia
Per Puri Ruiz / UOC.edu

“La desinformació intenta eliminar els símbols perquè sem-
bli que el conflicte no existeix.” Amb aquesta frase explica 
Alexandre López-Borrull, professor dels Estudis de Ciències 
de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), un dels elements en els quals Rússia ha 
basat la seva campanya de propaganda al voltant de la invasió 
d’Ucraïna. “Va intentar negar que el bombardeig de l’hospital de 
Mariúpol fos realment una maternitat dient que l’embarassada 

que vam veure en imatges era, en realitat, una influenciadora, 
com si no hi pogués haver influenciadores embarassades.” Des 
del principi, Rússia ha perdut la guerra en el camp informatiu, 
però quins han estat els elements que han contribuït al fet que 
no hagi pogut vendre la seva versió dels fets?

1- La societat fa costat massivament a Ucraïna
Una enquesta d’Euroskopia del març de 2022 indica que gai-
rebé el 80 % dels europeus considera inacceptable la invasió 
d’Ucraïna, i vuit de cada deu estatunidencs dona suport a les 
sancions econòmiques a Rússia, segons un sondeig de la Uni-
versitat de Monmouth.

 “A l’inici d’un conflicte, el més important és la batalla pel relat, 
és a dir, amb qui està la societat i a qui culpabilitzen i victimit-
zen”, explica López-Borrull. En la mateixa línia es pronuncia 
Alberto Quian, professor col·laborador dels Estudis de Ciències 
de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que apunta 
a una de les claus: “L’ús que Zelenski fa de les tecnologies i 
canals de comunicació socials i convencionals de manera or-
dinària, com si fos un ciutadà més.” Aquesta proximitat del líder 
ucraïnès enfront de la imatge distant del seu rival és, segons 
Quian, un element decisiu en aquesta victòria moral.
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2- Les falses alarmes no funcionen sense polarització
L’exemple de l’hospital de Mariúpol és només un dels, fins ara, 
més de cent que han desmentit empreses de verificació com 
Newtral o Maldita.es. Comprovar dades és essencial en els 
conflictes, ja que, per una banda, mitjans de comunicació co-
breixen amb reporters a peu de carrer el que s’està vivint en les 
zones assetjades i, per altra banda, la propaganda i les falses 
alarmes intenten viralitzar-se entre la ciutadania. Però una de 
les característiques pròpies d’aquesta guerra és que la desin-
formació que sovint surt de les anomenades granges de trols 
amb ànim de dividir la ciutadania està prenent menys que en al-
tres esdeveniments (Armilles Grogues, pandèmia o eleccions a 
la presidència dels Estats Units del 2016, per posar només tres 
exemples). I això perquè? “L’eficàcia està sent baixa i perquè 
aquesta desinformació faci efecte, és necessària una polaritza-
ció de la societat, que és el que converteix en virals aquestes 
falses alarmes”, continua explicant López-Borrull. “En els pri-
mers dies, com que no hi havia gaires imatges del conflicte, va 
circular un vídeo sobre un presumpte atac rus que va resultar 
ser un videojoc; no obstant això, aquesta falsa alarma no afecta 
el relat”, indica Alexandre López-Borrull.

3- Els aliats de Putin li donen l’esquena
Durant anys, el president rus va teixir nombrosos llaços amb 
la ultradreta europea, per la qual cosa no és forassenyat pen-
sar que abans d’iniciar l’atac a Ucraïna comptava amb aquest 
suport a Occident. No obstant això, aquests líders “han anat 
blanquejant i dissimulant aquells llaços”, explica López-Borrull.

Un altre suport amb el qual comptava era la Xina, que de mo-
ment no ha respost com Rússia esperava, i també el de la ma-
teixa ciutadania russa. “Putin només serà considerat un heroi 
en el seu país si aconsegueix doblegar l’OTAN més que Ucraï-
na, però no fora de les seves fronteres. I dins podria acabar 
sent un vilà si els seus ciutadans comencen a patir penúries”, 
explica Alberto Quian.

Segons l’organisme independent pro drets humans OVD-Info, 
són més de 15.000 els ciutadans russos detinguts per protestar 
contra la guerra, i explica que la censura i la repressió s’han 
endurit des que va començar l’atac. “Putin no va ser capaç de 
controlar aquest element: va dir que volia desnazificar Ucraïna. 
Va dir fins i tot que Zelenski havia fugit del país. Volia abaixar 
la moral de les tropes, però en el camp de la informació no ha 
aconseguit el seu propòsit”, exposa López. “El relat complet so-
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bre Zelenski ja s’ha escrit, almenys a Occident: si resisteix, serà 
declarat un heroi nacional i de les democràcies occidentals; si 
és enderrocat o mor, serà màrtir nacional i, per tant, també un 
heroi”, comenta Quian.

4- Sputnik i Russia Today deixen d’operar a la Unió Europea
Una altra maçada contra Rússia va ser l’anunci de sancions 
de la Unió Europea contra Sputnik i Russia Today, agència 
d’informació i cadena de televisió russes, respectivament. “En 
aquest temps de guerra, les paraules importen. Estem presen-
ciant propaganda massiva i desinformació sobre aquest escan-
dalós atac a un país lliure i independent”, començava dient la 
presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el 
passat 2 de març. Ambdós mitjans deixaven d’emetre per a 
Europa i els seus comptes en xarxes socials quedaven sus-
pesos. I, com indica Alberto Quian, “les xarxes socials són un 
excel·lent canal per a la desinformació, que forma part de les 
clàssiques estratègies propagandístiques, més en temps de 
guerra”. L’últim vehicle potencialment propagandístic de Rússia 
es desconnectava d’Occident.

A Rússia li ha quedat, amb aquest escenari, poc territori per 
convèncer els occidentals dels motius de la seva invasió. Com 

comenta Quian, hi ha un front més, el de la ciberguerra, “on 
s’intenta controlar, destruir o intervenir les xarxes d’informació”, 
però aquest front s’escapa al ciutadà comú. Forma part de les 
anomenades “guerres híbrides”, fenomen relativament recent 
que desenvolupa en el seu llibre Civilización hacker.

5- El fact-checking i la intel·ligència de fonts obertes com a 
elements de suport al periodisme de guerra
La verificació de les dades o fact-checking és un altre dels ele-
ments valuosos amb els quals compta aquesta guerra. D’una 
banda, els reporters estan cobrint una informació que no sols 
presencien, sinó que, com recorda Alexandre López-Borrull, 
“verifiquen abans d’informar”, fet que treu força als pescaclics 
(clickbaits) i la concedeix al periodisme de confiança. D’altra 
banda, hi ha el que es coneix com a intel·ligència de fonts ober-
tes, és a dir, dades accessibles per a qualsevol persona dispo-
nibles en múltiples fonts, des de documents d’organismes ofi-
cials fins a mitjans de comunicació, passant per testimoniatges 
gràfics, la qual cosa fa que molts dels elements propagandístics 
puguin ser immediatament desmentits.
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Protegir-nos de la desinformació, però també de la sobre-
informació
Com ens podem protegir de la desinformació? López-Borrull i 
Diego Redolar, professor de Neurociència als Estudis de Psi-
cologia i Ciències de l’Educació de la UOC, expliquen com ens 
podem enfrontar a la informació que ens arriba del conflicte. 
Seguir periodistes a les xarxes socials, millor que a certes eti-
quetes, ens donarà una visió més veraç del que succeeix; am-
pliar el nombre i la línia editorial de mitjans als quals seguim 
habitualment és vital per tenir una visió més completa en lloc 
de buscar el biaix de confirmació; és important també no fer 
virals certes imatges l’origen de les quals desconeixem, sigui 
per respecte a possibles víctimes o per no poder comprovar-ne 
la veracitat, ja que compartir informació no contrastada contri-
bueix expandir falses alarmes, i fugir dels pescaclics eliminarà 
tant la desinformació com l’ansietat que puguin provocar certes 
notícies. I en aquest sentit, en el de tranquil·litzar-se, Redolar 
recomana “consultar les notícies relatives a la guerra una ve-
gada al dia, sense saturar-se. L’excés d’informació augmenta 
la percepció de falta de control”. Perquè en aquest conflicte, 
a la desinformació i la propaganda s’hi uneix el que l’OMS va 
anomenar infodèmia, això és, excés d’informació (veraç o no) 
sobre un tema concret. Ja es va viure en els pitjors moments de 

la pandèmia i la història es repeteix. I si la desinformació ens 
desprotegeix com a ciutadans, la sobreinformació ataca la nos-
tra salut mental. “No vivim una percepció d’alarma permanent 
comparable a la d’una víctima directa de la guerra d’Ucraïna, 
però ens pot generar trastorns del somni i ens pot fer augmen-
tar el risc de crisis d’ansietat”, explica Redolar.

Aquesta sensació que perdem el control, si bé “es dilueix una 
mica més que durant el pitjor moment de la pandèmia perquè 
no ens toca tan de prop”, continua Diego Redolar, “és acumula-
tiva, precisament perquè venim de la crisi de la covid”. Per tant, 
i per la nostra salut mental, informar-se amb rigor és preceptiu, 
però també, com indica el professor, ho és fer-ho en petites 
dosis. (Infografia: ConUcrania)
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Rodrigo Martínez (Piano): “Invertir 
en un model de subscripció torna 
a l’editor control sobre els seus 
ingressos”
Per Redacción Dircomfidencial

Piano és una multinacional nord-americana que treballa amb 
mitjans de comunicació, que ajuda a conèixer millor les seves 

audiències. Té una presència creixent a Espanya i capçaleres 
com El Mundo o El Confidencial han confiat en Piano per des-
envolupar el seu model de subscripció digital.

Conversem amb Rodrigo Martínez, Client Strategist Associated 
a Piano, sobre com aborda la premsa espanyola el pas als murs 
de pagament i altres assumptes d’actualitat que estan impac-
tant en la indústria dels mitjans.

La pandèmia ha impulsat les subscripcions als mitjans di-
gitals a causa de la necessitat més gran d’informació. Però 
aquesta tendència continuarà?
Si bé la pandèmia de la Covid-19 va colpejar moltes empre-
ses, la indústria editorial va experimentar un gran creixement i 
compromís a mesura que els consumidors acudien en massa 
per donar suport als mitjans de comunicació nacionals i locals. 
A mesura que disminuïen els diners de la publicitat, aquests 
llocs web necessitaven diferenciar els seus fluxos d’ingressos, 
i Piano va proporcionar una solució per optimitzar els ingressos 
dels lectors a través de programes de subscripció.

El 2021, les notícies es van desaccelerar, la vida de les perso-
nes va començar a obrir-se i les subscripcions es van consoli-
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dar en creixements més normals, amb un augment de subscrip-
tors actius del 36% des del desembre del 2020 fins al novembre 
d’aquest any. En darrer terme, aquest tipus de creixement cons-
tant, impulsat per la millora dels productes de subscripció i la ma-
duració de les tàctiques de màrqueting, és més sostenible que 
el creixement impulsat pels esdeveniments de notícies volàtils.

Com veieu el mercat de subscripcions digitals a Espanya? 
Arribem tard? Hi ha prou interès dels lectors a pagar per 
les notícies digitals?
És un moment emocionant amb moltes oportunitats perquè les 
publicacions a Espanya diversifiquin les fonts d’ingressos amb 
subscripcions. Per determinar l’oferta digital que serà de més 
valor i interès per als lectors, els editors han de començar per 
comprendre les audiències i segmentar els lectors en diferents 
grups. Aquesta investigació inicial per definir un producte do-
narà els seus fruits.

Els mitjans volen dependre cada cop menys de la publicitat 
i més dels seus lectors. Són al camí correcte?
A les nostres converses amb els clients, hem sentit un enfo-
cament continu en les subscripcions com una àrea central de 
creixement i el desig de trobar l’equilibri adequat entre priorit-

zar anuncis i subscripcions, amb l’objectiu de maximitzar els 
ingressos generals. Entenem la importància de trobar aquest 
equilibri, estem treballant en eines per permetre el mesurament 
i la comprensió dels ingressos publicitaris generats per les au-
diències, perquè els editors puguin “targuetejar” més fàcilment 
els usuaris amb el contingut correcte segons l’estratègia de mo-
netització més adequada.

Els diners que provenen de la publicitat poden ser volàtils i es-
tan fora del control d’un editor. Invertir en un model de subscrip-
ció torna a l’editor cert control sobre els seus ingressos d’una 
manera que és més fiable amb el temps.

Veiem com a mitjans globals com The New York Times o 
The Washington Post tenen unes xifres de subscriptors es-
pectaculars. Són el mirall on mirar-se?
Si bé és cert que les principals marques de mitjans globals són 
un brillant exemple de com d’èxit poden ser els models de subs-
cripció, fins i tot els editors més grans enfronten desafiaments per 
mitigar la rotació d’usuaris i refinar contínuament les seves ofertes, 
només que a una escala més gran. El que aquests editors han fet 
de manera efectiva és fer servir dades per determinar els produc-
tes que són més valuosos per als usuaris i quant pagaran per ells.
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És important que les empreses de mitjans recordin que dife-
rents publicacions i, per tant, diferents subscripcions, satisfan 
necessitats completament diferents per als consumidors. Ales-
hores, per als editors que comencen a definir un producte o 
llançar un programa de subscripció, el millor que poden fer és 
trobar el seu propòsit i una forta proposta de valor. Després 
continuar iterant i millorant això amb el temps.

De moment, les tarifes dels mitjans espanyols són barates. 
Hauran de pujar els preus? Com creu que el lector reaccio-
narà en aquest cas?
La fixació de preus és sempre una de les decisions més impor-
tants que pot prendre una empresa, i la forma més comuna de 
determinar el preu és mirar el preu dels competidors més presti-
giosos al mercat i fixar el preu igual o a prop seu. Aquesta pers-
pectiva, si bé és comprensible, sovint passa per alt el fet que 
els altres productes del mercat sovint han tingut dècades per 
desenvolupar el producte que estan venent i perfeccionar-ne la 
comercialització i incorporació. També han augmentat gradual-
ment els preus amb el temps, si les subscripcions més cares del 
mercat haguessin cobrat el que cobren avui quan es van llançar 
per primera vegada, no haguessin arribat on són avui.

Mantenir-se per sota d’un llindar de preu generalment facilitarà 
que un nou producte prengui impuls i justifiqui una inversió més 
gran a mesura que expandeix el seu mercat objectiu.

‘Cookieless’. Com influirà l’era sense galetes en els models 
comercials dels mitjans?
Estem enmig d’un canvi fonamental en la manera com es ras-
treja els usuaris a Internet. Aquest canvi ha estat impulsat pels 
mateixos usuaris, que han deixat clar que ja no se senten cò-
modes amb el seguiment il·limitat a Internet. Creiem que el mi-
llor per als editors i les marques serà transparents i clars sobre 
l’ús de dades, ja que, en última instància, genera confiança en 
els usuaris.

Sens dubte, aquest canvi fonamental provocarà un canvi mas-
siu a la indústria en el seu conjunt, ja que busca reequilibrar-
se en un món sense cookies de tercers. És probable que les 
fonts d’ingressos canviïn i els editors hauran de ser àgils per 
adaptar-se a aquests canvis. Tenir un model de subscripció 
sòlid ajudarà els editors a suportar els canvis a les fonts ex-
ternes d’ingressos, com els diners de la publicitat. (Fotografia: 
Dircomfidencial)
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De què parlem quan busquem tendències 
en els canvis en la informació
Per Gabriel Jaraba / El Plural

 
El diari The Washington Post ampliarà la redacció aquest any 
amb més de 70 nous professionals. El Post ja havia sumat re-
centment 41 nous professionals a la redacció per a tasques 
d’edició.  El New York Times supera els 10 milions de suscrip-
tors després de l’adquisició de The Athletic, alhora que com-
pra el popular joc en línia de paraules Wordle i reforça el seu 
equip Live de Londres y Seúl. Al seu torn, la BBC, radiotelevisió 

pública britànica, comptarà amb un equip de 31 professionals 
per a cobertures online en directe. Per la seva banda, el diari 
espanyol El País anuncia que ha arribat a la xifra de 143.000 
suscriptors digitals. Si a ells sumem els suscriptors de l’edició 
impresa el diari compta actualment amb 182.000 suscriptors.

La informació la proporciona en la seva newsletter Ismael Na-
fría, un dels analistes de les tendències en la informació i la 
xarxa més solvents del nostre país, i pioner en la divulgació 
de la web 2.0 fa 20 anys. Les dades pretenen ser optimistes: 
augment de la fidelització de lectors mitjançant la subscripció, 
contractació de professionals i augment de les inversions en 
talent i producció d’informació.

Però això darrer, fora del nostre país. Si als EUA la posició 
de les empreses periodístiques és invertir en professionals, 
a Espanya es dediquen a deixar anar llast: El País acaba de 
prescindir de 30 dels seus periodistes més veterans a còpia 
de prejubilacions incentivades quan no fa tant que va sortir de 
la redacció un altre important nombre d’acollits a un ERO. La 
diferència de les tendències en la evolució de la transforma-
ció a un i altre costat de l’Atlàntic rau en això: a Amèrica el 
salvador del Washington Post –el mític periòdic del cas Wa-
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tergate–  ha estat Jeff Bezos, l’amo d’Amazon, qui ha invertit 
en el diari sumes importants de la seva fortuna; a Espanya els 
hereus de Jesús de Polanco, un dels creadors d’El País es-
tan refinançant el seu deute per a no haver d’abandonar-ne el 
consell d’administració. Els uns, invertint en informació i en els 
periodistes que la el·laboren, i els altres, mirant d’evitar que 
les conseqüències d’una incomprensible inversió en el sector 
audiovisual continuîn minant un diari líder.

Però al capdavall el que importa en aquesta qüestió és si hi ha 
un futur per al periodisme, que és l’exercici de la professió que 
assegura el dret democràtic i constitucional a rebre i  emetre 
informació lliurement. No podem analitzar aquest futur possible 
com fa dues o tres dècades ho fèiem amb les xifres d’audiència 
de la televisió. Assistim a una transformació total de la comu-
nicació com a preludi d’una probable revolució sociocultural el 
qual sentit caminarà a favor del vent de la democràcia o no, 
segons la naturalesa de l’evolució global.

Perquè el que està en joc no és només el futur d’una indústria, 
la informativa, sinó el d’un element clau de la democràcia: el 
dret a la llibertat d’informació. No només el dret recollit  textual-
ment a la Constitució sinó la possibilitat factual de rebre i trans-

metre amb llibertat tota mena d’informació i per tots els mitjans, 
informació autèntica i no únicament trivialitats.

Les empreses estan centrades en estudiar elements de medi-
ció, anàlisi i control del producte digital, un cop comprovada la 
tendència a l’alça del factor subscripció junt amb la persistència 
de la crisi de la publicitat. Somien amb redaccions reduïdes  en 
les quals els periodistes dominin competències centrades en el 
lector, cosa que exigeix capacitats d’adaptació del contingut a 
una plataforma, un dispositiu o un moment de lectura concrets.

Les més lúcides de les veus que adverteixen sobre les possi-
bles tendències en informació indiquen que crear una cultura 
més innovadora continua essent fonamental. Però no sempre 
les millors idees arriben de dalt. Els tecnòcrates que regeixen 
els mitjans, per més que se situïn ara en una lògica d’audiències 
i medicions obliden que la creativitat no es ven a la farmàcia i 
que els mitjans informatius d’avui no es caracteritzen per aixe-
car primícies i desenvolupar les notícies que arrosseguin als 
lectors.

Que digui l’amable lector quan va ser la darrera vegada que 
va veure una portada de periòdic (digital o imprès) presidida 
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por una notícia aixecada pel mateix periòdic, una d’aquestes 
que són fruit de l’astúcia i la investigació dels professionals i no 
sortida d’una oficina de premsa o d’una filtració interessada i 
s’adonarà d’en què consisteixen i cap on menen les tendències 
del periodisme, si són de  les que indiquen camins o les que ho 
fan cap a parets. (Infografia: semana.com)
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El Metavers?!
Per Pedro Enríquez de Salamanca i Glez (Furby) / El Publicista

El metavers és una projecció immersiva i virtual del que pen-
sem serà l’Internet del futur. Una aposta per entendre que hi ha 
un món físic i un altre digital connectats, gairebé en híbrid que 
promet convertir-se en un univers paral·lel (on voldrem esca-
par?!).

Actualment, siguem sincers, no existeix el metavers. Tal qual. 
Si ho haguéssim de definir a vola ploma: el Metavers ha de 
ser un espai immersiu i autosuficient en tots els seus termes: 
emocionals, socials, culturals o econòmics. Un mirall de la rea-
litat que assumeix la necessitat de relacions i negoci: real state 

virtual, nous canals de vendes, experiències de marca, cryptos, 
NFTs, la pròpia regulació interna, mercats de valors o l’accés a 
grans comunitats (Gamers) i la obertura dels perfils capturats 
de les actuals xarxes socials (Facebook, TikTok, Instagram… 
ara arriba Be Real) 

Encara que sens dubte la complexitat i el més fort stopper és 
que perquè hi hagi Metavers cal posar d’acord amb massa em-
presa gegant… i que neixi la col·laboració. El mateix que posar 
en comú tant fan lover de jocs o cryptos, posar en comú segui-
dors de xarxes i influencers, no sembla tasca fàcil ni immediata. 
I és que el must del metavers és oferir la complexa interope-
rativitat: bàsicament això ens permetrà navegar amb el nostre 
Avatar d’un vers a un altre sense perdre la identitat i la nostra 
propietat virtual. 

Fa res vaig tenir una conversa amb la directora de màrque-
ting d’una important marca de roba. Tenia clar que el moment 
Metavers és un hype, però també que si ho fas de manera sig-
nificativa per a la teva marca obris un camí de credibilitat. La 
necessària per poder estar de ple dret involucrada al desenvo-
lupament d’aquests nous canals i públics. 
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Que és un Hype no ho vaig dubtar, només cal activar progra-
mes d’alertes per notícies i vet aquí, centenars de grans titu-
lars (i poc més) sobre el Metavers al teu mail cada matí. A la 
conversa amb la directora es van posar a la taula evidències 
que el concepte interessa i permet explotar el moment phygi-
tal, perquè ha vingut per quedar-se. I aquí tenim exemples de 
Nike  o Vans a Roblox fent jocs, col·leccions de roba generades 
pels usuaris, H&M adaptant el seu pla d’influència o Samsung i 
McDonalds que ho han convertit en una experiència omnicanal 
de venda via el delivery de torn… encara que les seves expec-
tatives són més grans: donar de menjar “virtualment”, vendre 
superaparells electrònics virtuals o cobrar a canvi de millores a 
l’avatar del seu consumidor.

I acabant la conversa amb ella recordem amb claredat haver 
viscut un moment molt semblant amb Second Life ja fa vint 
anys. I riem.

Per concloure el momentum: jocs i xarxes són el primer pas. 
Sens dubte, els jocs massius assumeixen l’experiència més 
avançada i les xarxes socials complementen les possibles inte-
raccions i transaccions entre els early-adopters metaversians. 
El següent nivell del Metavers serà la confluència total en hi-

bridació phygital on ja no distingirem entre la realitat física i la 
digital. Augmentar-nos i estendre’ns serà una nova i alternativa 
realitat global on poder escapar, perdre’s o fugir… Alguna cosa 
pel que tècnicament em temo falta molt, però molt, molt. (O està 
passant ja sense necessitat de Metavers?)

I en la reflexió al voltant del concepte del Metavers, quan apro-
fundia una mica per entendre’l millor, més enllà de les oportuni-
tats i les claus que hem relatat. Quan de sobte feia un descobri-
ment personal que crec permet acostar-nos amb certa mirada 
crítica i previnguda al Metavers. En realitat, i això és pura opi-
nió pròpia, el Metavers no és producte només d’una innovació 
tecnològica (el blockchain o la Web3), sinó també cultural. El 
Metavers té un gran deute amb el mitjà que ha estat clau per a 
la comunicació i el màrqueting: la televisió… i en especial com 
aquesta va evolucionar a la dècada que va donar peu a una 
New Whole Era: els noranta. 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://secondlife.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Metavers va néixer... els noranta?!
Quan parlem de la tele que ens porta al Metavers, ho fem en 
un moment històric que no ha de passar desapercebut: l’inici de 
tota una nova era anomenada els noranta. Un moment que es 
va viure com l’empenta final per viure en un món televisat, de 
les paraules als fets tot tenia un to televisiu, fins i tot va ser un 
moment en què la televisió també va servir de refugi del ioisme 
(tan de moda des de llavors) .

Als 90s el model i mentalitat televisiva s’estableix de manera radi-
cal... el comandament a distància ens atrapa, el vídeo ens empo-
dera, el contingut ens anestèsia, les càmeres de vídeo miren per 
nosaltres i ens roben la memòria, el satèl·lit globalitza el senyal 
de impacte cultural, la consola de videojocs ens permet escapar 
sense necessitar imaginació. De fet, aleshores la MTV i els pre-
sentadors en directe semblaven més responsables de l’èxit en la 
caiguda del mur de Berlín que la població o polítics involucrats... 

El llenguatge visual i cinemàtic s’estandarditzava i globalitzava, 
massa semblant als somnis, i això ens agrada. L’hàbit de “tot 
pot ser retransmès” que s’empenyia ja als 70s es naturalitza. 
Els formats reality comencen a ser un èxit fins a l’arribada de 
Gran Hermano just com a traca final a la dècada. Els 15 minuts 

de fama de Warhol van passar a voler ser 15 minuts de prota-
gonisme... i actualment els volem massius.

La telerealitat va arrasar i ancorar les bases per al model de 
xarxes socials que s’ha imposat... aparença, conflicte... Dos 
elements bàsics per provocar necessitats que la publicitat rasca 
al més profund del jo freudià.

Amplificant també el més subjectiu petit un altre jo lacanià... 
Potser no naixem pensant que ens observen encara que sapi-
guem que som nosaltres mateixos? Els artistes que esculpien 
obres per ser vistes a les façanes d’edificis cisellaven les es-
cultures completes, fins al més mínim detall, tot i saber que el 
públic mai no les podria veure senceres. Ho feien “perquè en 
realitat Déu tot ho veu”.

Substituïm Déu amb respecte per “Me myself and I” i aquí tin-
drem el gran complex que ens turmenta des dels 90s i que 
l’artista audiovisual Nam June Paik associava al calidoscopi 
televisiu capaç de transformar la nostra manera de pensar i de 
sentir-nos a nosaltres mateixos, perquè dels altres millor ens 
oblidem... per mirar una pantalla no necessitem ningú, Solitary 
brothers and sisters que van créixer als 90. Una època que ha 
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marcat l’esdevenir de presències actual, volem ser més per 
menys, i no pensar que tot s’acabarà, per això el Metavers!?

És el Metavers una resposta generacional als 90s? De què fu-
gíem als 90s? Per què agafàvem un cotxe per estar caps de 
setmana interminables escoltant makina i alterant el nostre con-
cepte del temps gràcies al disseny de noves drogues? Per què 
anàvem a raves on ballàvem sols envoltats de gent? Perquè 
ens aïllàvem imaginant “ves-te’n a saber què” mentre deam-
bulàvem escoltant el walkman? Què ens impulsava a veure’ns 
immortals? el nihilisme consumista de què tots parlen? cercar 
una estructura que suportés una nova mentalitat? Voler per-
tànyer a una consciència “global” que sempre serà virtual, mai 
física? Ser part inherent del sistema? I si el contracte social es 
flexibilitza? I si el sistema no compleix les expectatives?

Clàssica matriu de públic als 90s: Trio una carrera/professió, 
em compro un cotxe, em trec parella, aconsegueixo aquesta 
feina amb futur, ens casem, ens fem propietaris, ens reproduïm, 
estiueig amb la família política, el comunisme com el feixisme 
s’auto van destruir així que ara em toca ser... bé això de pensar 
què “penso” fa mal així que ja ho deixo per a un altre dia que he 
de viatjar i viure experiències com l’Expo 92.

Aleshores era lògic ser uns addictes al cap de setmana. Lògic 
cercar refugi fins a la solitud. Lògic sentir-te tan lliure com diuen 
que t’has de sentir. Una lògica que només se sostenia sota 
l’amplificació televisiva de llavors i que ha acabat sostinguda 
dins les nostres butxaques en forma de pantalla superficial però 
intel·ligent: el telèfon intel·ligent.

El 1991 es publica ‘Snow Crash’ on es donava nom al Metavers. 
Per les mateixes dates s’edita el màniga ‘Ghost in the Shell’ i 
s’estrena el film ‘Strange Days’ de Bigelow gairebé alhora que 
es llença el primer gran reality dels 90s: ‘COPS’, per acabar la 
dècada amb la aproximació metaversiana més evident: ‘Matrix’. 

Moltes d’aquestes fites donaven continuïtat al cyberpunk distò-
pic tan comú ara via Netflix i que anhelava que ens convertíssim 
en “homocybers” com a pas evolutiu natural a l’homo-sapiens 
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o l’homo-ludens. Bé, ara ja som Avatars encara que no ho vul-
guem acceptar i és semblant a ser una homocyberg. I som ava-
tars sense saber-ho ni tan sols perquè les plataformes tenen 
les nostres dades en viu gràcies als mòbils. És un fet. Som 
sensors.

Tot i això crec que part de l’èxit del Metavers es condiciona a 
trobar en ser un avatar el refugi que busquem. Romandre a dis-
tància de neuròtics, de biaixos, de regles, de límits, de la nostra 
pròpia mirada, d’imperatius categòrics, d’ètiques imposades i 
danys col·laterals, de soroll i missatges buits. I aquest refugi el 
Metavers no promet oferir-lo, almenys de primeres.

Al Metavers només ens tocarà decidir, no caldrà fer, ni raonar, 
ni aprendre excepte el que és just per decidir. Així són els vi-
deojocs: un exercici d’habilitat per a la presa de micro-decisions 
que s’ha enriquit i escampat amb l’arribada de les experiències 
massives multiplataforma com World of Warcraft, que són el 
més proper a un Metavers ideal. Una comunitat fidel i un refugi 
mental encara que desconnecteu de la realitat.

En definitiva un lloc on només cal prendre decisions, on a la 
nostra atenció no se li exigirà més, i podrem respirar en blanc 

perquè ens oblidarem de les conseqüències dels nostres actes, 
al cap i a la fi tot pot tornar a començar: només cal reiniciar o 
fer insert coin.

És això el Metavers?
El Metavers té les paperetes de ser la penúltima Utopia amb 
càrrega piramidal. Ara és un globus exponencial que s’acabarà 
topant amb el seu pitjor enemic: la sostenibilitat, ja sigui econò-
mica, mental, tècnica, global, mediambiental o cultural. Sembla 
més el somni d’un adolescent dels 90 que juga amb el telèfon 
per connectar-se a Arpanet, que una realitat que pugui servir de 
refugi (tret d’una part de la població que per defecte ja viu des-
lligada). La solitud com a mal endèmic arriba a cotes estranyes 
a través d’aquest projecte de món paral·lel immersiu que ara 
mateix és pura especulació financera.

Un dia d’aquests, conversant amb un cavaller expert consultor 
en hospitalitat mèdica, començava la conversa fent al·lusió a la 
famosa “bulla” de la futura apagada elèctrica europea, davant 
del foc artificial del Metavers.

I l’apagada l’emmarco en allò que és creïble. Ho va emmarcar 
en el repte més gran que tenim en els propers anys ens agradi 
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o no. I no és que la gent desaparegui en un món virtual. El 
repte és la ciberseguretat, tal qual. Evitar una dependència de 
l’automatisme i la virtualitat nascudes de l’estalvi i les eficièn-
cies. Impedir la direcció de comportaments des de les dades. 
Evitar una caiguda al pou més fosc. Pensem en què passaria 
avui si de veritat algú provoqués una gran apagada o es colés 
com un digital twin a “les nostres vides”. Aleshores el Metavers 
seria un malson per als usuaris ja necessitats i una anècdota 
fraudulenta per als inversors... Això gairebé segur.

La resposta la tinc clara. Si hi ha una gran apagada tornaríem 
als 90s. A un cinema on només tiressin en sessió contínua la 
pel·lícula “El Cortador de Césped”. (Infografies: ISDI, Discos de 
Rock i Ephesos Software)
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Les conseqüències de la desaparició 
de les cookies de tercers a les 
estratègies de publicitat digital
Per Periódico Publicidad

La fi definitiva de la utilització de cookies de tercers està mar-
cat per a mitjans de 2023. Aquesta transició cap al nou entorn 
posarà el focus en la millora de la privadesa dels consumidors, 
ja que l’arribada d’entorns cookieless cuidarà el tractament de 
les dades dels usuaris. Per això, les companyies ja estan fent 
èmfasi a establir fortes polítiques en aquest camp per adaptar-
se al canvi, dissenyant campanyes ben dirigides i posant com a 
prioritat els límits de la privadesa. 
 

L’eliminació de les cookies –petits fragments de codi que 
s’introdueixen als navegadors dels consumidors per ajudar a 
comprendre el seu comportament en línia– representa el canvi 
més gran que ha patit la publicitat digital des de la seva crea-
ció. Aquesta eliminació encarrila una gestió de dades molt més 
conscient de les prioritats del consumidor online i obliga a bus-
car solucions galetes des de ja. El futur de la publicitat sense 
cookies de tercers no implica que les dades a internet desa-
pareguin, però suposarà un canvi en quan a la seva forma de 
tractar-los que millorarà la privadesa del consumidor. En aquest 
sentit, diferents tipus de dades continuaran estant disponibles 
perquè els experts del sector puguin dur a terme la seva tasca. 
Un clar exemple són els 1st Party Data: aquestes dades són les 
que els professionals extreuen de les seves aplicacions o pà-
gines web quan els usuaris formen part de les bases de dades 
de l’empresa com a clients o usuaris, per exemple emplenant 
formularis, enquestes o unint-se a les seves xarxes socials. 

Una altra possibilitat d’obtenció de dades disponible que posarà 
el consentiment de l’usuari en primer lloc serà la utilització dels 
Cohorts, és a dir, analitzar el comportament en línia d’un grup 
d’usuaris amb característiques similars i interessos comuns du-
rant un període determinat. També cal tenir en compte el siste-
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ma de Publicitat de Segmentació Contextual, que col·loca els 
anuncis a llocs rellevants, depenent de la seva temàtica. Per 
exemple, una empresa que es dediqui als productes esportius, 
posarà els vostres anuncis en webs que publiquin contingut 
relacionat amb l’esport, assegurant-se que puguin ser clients 
potencials. 

La transició d’un entorn publicitari amb galetes o a un lliure 
d’ells suposa dedicar esforços a investigar i treballar en solu-
cions que milloren la privadesa del consumidor. Per exemple, 
un bon mesurament és la clau que permet identificar, millorar 
i optimitzar el procés de tractament de les dades dins d’una 
Internet Lliure i Oberta; una solució sense una mètrica adequa-
da no permet un bon coneixement de la seva audiència. Cal 
aprofitar al màxim tecnologies com la IA o el machine learning 
per donar sentit a la gran varietat de noves dades que sorgei-
xen a mesura que les galetes van desapareixent; la innovació 
tecnològica té la capacitat d’ajudar a millorar el consentiment 
del consumidor a través de models predictius, cosa que serà 
essencial en el futur. 

A més, una altra de les claus a tenir en compte en aquest procés 
és que respectar la privadesa dels consumidors suposa una mi-

llora directa en la relació de les empreses amb els seus clients. 
Per això, la fi de les galetes suposarà que les empreses posin 
èmfasi a treballar per una relació transparent entre companyies 
i clients. Per exemple, dins de les estratègies de comunicació, 
és essencial deixar clar al consumidor que el consentiment de 
la utilització de les seves dades forma una part principal dins 
aquesta estratègia. Transmetre aquesta tranquil·litat augmen-
tarà la confiança dels usuaris en les marques, permetent assolir 
noves audiències i una millora en l’abast d’aquestes, fet que es 
tradueix en un increment de les vendes i dels beneficis per a 
les companyies.

Aquesta transició cap a un món sense cookies només compor-
tarà avantatges per al sector de la publicitat i, molt especial-
ment, per als consumidors que mereixen que les seves pre-
ferències siguin escoltades i la seva privadesa respectada. Si 
s’apliquen totes aquestes pautes, el consentiment de l’usuari 
serà el més important per a les empreses, cosa que millorarà 
sens dubte el seu rendiment com a companyia. (Infografia: 
Tremplin Numérique)
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