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Com arribar a lectors de notícies 
desconfiats i lleugers? És difícil, però 
hi ha esperança
Per Rick Edmonds, analista de negocis de mitjans / Poynter 
Institute

Els lectors que diuen que no confien en les notícies i que en 
consumeixen poc sovint poden simplement ser cancel·lats, 
però hi ha una clau per captar la seva atenció: fer-ho ràpida-
ment. Aquesta és la conclusió de l’últim d’una sèrie d’estudis 
sobre qüestions de confiança realitzats per l’Institut Reuters i la 
Universitat d’Oxford, amb el títol de resum “Judicis instantanis”.  

Els lectors lleugers i escèptics sí que tenen una manera de na-
vegar per la informació a les plataformes, però no les que els 
periodistes seriosos poden suposar, segons els autors de Reu-
ters. A mesura que es desplacen pel material, busquen indicis 
que enganxin o perdin els seus interessos, i els seus prejudicis 
tenen en compte.

Els titulars i els comentaris, juntament amb els gràfics i les fo-
tos, són crucials. A més, fins i tot si un lector d’aquest tipus 
poques vegades s’endinsa en una història, almenys pot treure 
alguna cosa d’aquesta breu exploració.

Per a aquest estudi, els investigadors de Reuters van fer 100 en-
trevistes en profunditat amb consumidors de notícies desconfiats 
a quatre països. És possible que no trobin gaires notícies a plata-
formes com Facebook, Google i WhatsApp, resumeix l’informe, i, 
“quan ho fan... normalment es basen en informació limitada, fan ju-
dicis ràpids arrelats en opinions prèvies sobre el panorama mediàtic 
i dreceres ràpides basades en com apareixen aquests enllaços”.

El primer estudi de la sèrie Reuters va identificar una descon-
fiança generalitzada, la més severa als Estats Units entre els 47 
països enquestats.
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Dos més, basats en una sèrie d’entrevistes amb els principals 
editors, van trobar que reconeixien que la majoria dels seus es-
forços de confiança anaven dirigits a retenir els lectors existents 
i que el resultat podria estar al servei dels rics mentre deixava 
lliscar altres segments de públic .

Aquest estudi no minimitza la dificultat, però diu que aquests 
lectors reticents poden ser atrets per les característiques de 
les plataformes individuals: els m’agrada a Facebook o l’ordre 
de classificació de les cerques a Google. Busquen rellevància 
per a la seva vida quotidiana i, en general, passen per davant 
d’històries que consideren massa polítiques o depriments.

Em va sorprendre que alguns dels lectors, malgrat el seu poc 
interès, oferissin un relat detallat del que sí consumeixen. Per 
exemple, un jove de 25 anys dels Estats Units es va desani-
mar pels titulars inflamatoris: “Una fórmula que utilitzaria per 
determinar quina és una font de notícies molt esbiaixada, mira-
ria com s’estructuren els titulars. O com són, com s’emmarca 
l’escriptura? Per exemple, si tenen la intenció intencionada de 
ser incendiaris o si estan escrits intencionadament per cridar 
molt l’atenció”.

Un jove lector del Regne Unit va mirar els tractaments gràfics: 
“Realment no em fio dels principals mitjans de comunicació, 
m’agrada molt tenir un vídeo que algú hagi gravat al seu telèfon 
i, de fet, hi són, presents, en aquell moment. Per tant, no impor-
ta el que et digui la gent, pots prendre-ho de cara. Això és amb 
els teus propis ulls, no està editat i és el vídeo complet”.
Un lector nord-americà gran va dir que la foto correcta era clau 
per a l’interès i la credibilitat: “Sóc una persona visual i, per tant, 
si hi ha imatges, em cridaran l’atenció i després llegiré el titular. 
Si no hi ha imatges, potser passaré de llarg”.

Vaig demanar a l’autor principal, Amy Ross Arguedas, que 
resumís les implicacions per a les empreses i els editors de 
la plataforma. Ella va respondre per correu electrònic que les 
empreses de plataformes podrien fer més per destacar notí-
cies creïbles al seu flux de contingut, però probablement no ho 
faran. “Les diferents plataformes tenen prioritats diferents”, va 
escriure, “i algunes d’elles, com la rellevància o el compromís, 
de vegades poden ser més importants per a les plataformes 
que la confiança en les notícies”.

Què tal els editors? “És possible que vulguin pensar amb més 
atenció sobre com les decisions sobre coses com la redacció 
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i el to dels titulars... o l’ús d’imatges... poden afectar les per-
cepcions de confiança. Les nostres troballes també apunten al 
valor d’esforços més sostinguts i coherents per millorar el reco-
neixement de la capçalera donat el paper clau de la familiaritat”.

Això implica que per al lector desconfiat, l’artesania i la pràctica 
periodística sòlida dins de les històries són secundàries? “Això 
no vol dir que coses com el rigor periodístic o la transparència 
no tinguin valor en si mateixes”, va escriure Arguedas, “o que 
no siguin útils per a segments més compromesos del públic, 
sinó que aquest tipus d’esforços (o proves d’ells) estan massa 
allunyats dels aspectes en què les audiències desconfiades i 
desconnectades sovint basen els seus judicis per tenir un im-
pacte real”.

Igual que amb la resta del treball de Reuters, crec que aquest 
últim aporta llum sobre una de les moltes facetes del tan deba-
tut tema de la confiança: és fàcil pensar que el gran subconjunt 
de lectors no es prohibeix a creure que la majoria del perio-
disme es pugui guanyar. redoblant els esforços per informar i 
escriure bé. (Infografia: ithotelero.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi de 
l’Institut Reuters “Snap Judgements: How Audiences Who Lack 
Trust in News Navigate Information on Digital Platforms”. CLI-
CAR AQUÍ  
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Premsa en paper: què en queda i qui 
la controla
Per Roger Vinton / Via Empresa

Entre mitjans dels vuitanta i començaments dels noranta fà-
cilment podem comptabilitzar vuit diaris en paper a Barcelona 
(La Vanguardia, El Periódico, Avui, El Correo Catalán, Noticiero 
Universal, Diario de Barcelona, Claro i Las Noticias) i vuit més 
a Madrid (El País, ABC, Ya, El Mundo, El Sol, El Independiente, 
Diario 16 i El Alcázar), tot això sense comptar capçaleres espor-
tives i publicacions gratuïtes. Una situació que contrasta amb 
el panorama actual, on els pocs diaris que resisteixen veuen 
caure les seves vendes any rere any. Sense ànim d’entrar al 
detall de les causes d’una situació tan manifestament decadent 

(ja sabem, la irrupció d’internet, les successives crisis, la man-
ca de qualitat del producte, etc.), el que ens interessa aquí és 
analitzar qui són els propietaris dels mitjans que encara podem 
trobar cada dia als escassos quioscos que continuen oberts.

Si comencem per Barcelona, trobem la històrica Vanguardia, que 
s’aproxima a poc a poc cap al segle i mig de vida. Des dels seus 
inicis ha estat controlada per la família Godó, que prèviament 
havia fet fortuna en el sector tèxtil. Avui dia, la capçalera està 
integrada en el Grupo Godó, holding familiar que agrupa les di-
verses participades de la família. El paquet que formen el diari i 
l’empresa de publicitat factura uns 70 milions d’euros i no sem-
bla que obtinguin beneficis, sinó més aviat el contrari. On millor 
resultats obté el conglomerat de comunicació és, sens dubte, al 
segment de radiodifusió, que té RAC1 com a emissora emble-
màtica. L’any 2021 La Vanguardia es mantenia al tercer lloc del 
rànquing estatal de lectors de premsa generalista, amb una mi-
tjana lleugerament per sota del mig milió de lectors diaris.

Si La Vanguardia havia estat referent del pensament conserva-
dor al país, les esquerres tenien durant dècades a El Periódico 
de Catalunya com a capçalera a seguir. El seu perfil catalanista 
moderat es va anar esvaint progressivament durant el “procés”, 
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fins a esdevenir un diari notòriament anticatalanista, amb un ze-
nit coincidint amb els atemptats del 17 d’agost del 2017, en què 
el seu director, l’Enric Hernández Llorente, va dur El Periódico a 
les cotes més baixes de la dignitat periodística. A la decadència 
del grup Zeta des de la mort del seu fundador, Antonio Asensio 
Pizarro l’any 2001, se li va afegir la crisi de la premsa en paper 
provocada per la irrupció d’internet i també per les successives 
crisis econòmiques del present segle. Tot plegat va desembo-
car en l’adquisició del grup Zeta per part de Prensa Ibérica poc 
abans de la pandèmia, quan el holding dels Asensio encara 
controlava El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, 
El Periódico de Extremadura, La Crónica de Badajoz, Córdoba, 
Mediterráneo, Sport i La Grada. Anys enrere havia estat molt 
més potent, amb publicacions com Interviu, El Jueves, Tiempo 
i, fins i tot, amb un canal de televisió, Antena3. La transacció es 
va tancar en uns deu milions d’euros, una xifra molt reduïda que 
va respondre a les constants pèrdues del grup, que l’últim exer-
cici abans del canvi de mans es van enfilar fins als vuit milions 
i mig d’euros. Els nous amos del grup Zeta són, com dèiem, 
Prensa Ibérica, una firma d’origen aragonès, però que ara té 
seu a Catalunya. El seu fundador (1978) i actual propietari és 
Francisco Javier Moll de Miguel, un advocat de Saragossa que 
havia fet carrera a diverses entitats bancàries de renom (Atlán-

tico, Garriga-Nogués) abans de llançar-se al món editorial. La 
compra seminal de La Provincia i Diario de Las Palmas, tots 
dos a Canàries, va ser continuada amb l’adquisició d’un grapat 
de capçaleres regionals, entre les quals destacaven Faro de 
Vigo i La Nueva España, que van acabar configurant un eixam 
de diaris locals repartits pel territori espanyol. L’entrada a Cata-
lunya es va produir el 1996, amb la compra de Diari de Girona. 
L’aposta per Zeta coincidint amb la pandèmia, ha dut Prensa 
Ibérica a un escenari de pèrdues considerables, que el 2020 
superaven els 30 milions d’euros. A més, tot plegat barrejat amb 
la sortida al mercat d’una nova capçalera clònica d’El Periódico 
de Catalunya, però a Madrid, sota la denominació d’El Periódi-
co de España. Precisament El Periódico de Catalunya se situa 
al setè lloc estatal pel que fa a nombre de lectors diaris, amb 
una xifra propera als 250.000.

En l’actualitat, Prensa Ibérica disposa d’un paquet de diaris que 
col·loquen com un dels grans grup de premsa escrita de l’Estat. 
Els diaris que controla a Catalunya -al marge dels adquirits 
amb Zeta- són Diari de Girona (antic Los Sitios) i Regió 7, de 
Manresa. A fora tenen La Provincia (de Las Palmas), La Nue-
va España (líder a Astúries), Levante, Información, El Faro de 
Vigo, Diario de Córdoba, La Opinión de Murcia, La Opinión de 
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Zamora, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, El Día, La Crónica 
de Badajoz, La Opinión Málaga, La Opinión de A Coruña, Medi-
terráneo i Superdeporte. Tot plegat projecten Prensa Ibérica al 
segon lloc del rànquing de premsa generalista diària, amb més 
d’un milió de lectors, només pel darrere de Vocento. 

Una altra transacció en el marc del sector editorial realitzada 
poc abans de la pandèmia és la que va permetre que Joan 
Vall Clara agafés la propietat d’Hermes Comunicacions, SA, 
l’empresa editora d’El Punt Avui. L’anterior propietari, Joaquim 
Vidal Perpinyà li va vendre les tres quartes parts del capital 
que posseïa, mentre que la resta continua en mans de treba-
lladors del diari. A més, Joan Vall és també el primer executiu 
de l’empresa editora. Les vendes del grup superen els 10,5 mi-
lions d’euros anuals, però es troben -com tot el sector- en una 
tendència a la baixa molt destacable. Com el seu nom indica, 
El Punt Avui és la fusió de dues capçaleres: per una banda, El 
Punt, originari de Girona i fundat el 1979 per l’activista d’origen 
luso-extremeny Just Manuel Casero Madrid i per Josep “Pius” 
Pujadas Lladó; per l’altra, el diari Avui, creat el 1976 amb la vo-
luntat de tancar un parèntesi de trenta-set anys sense premsa 
en català. El nucli fundador estava format pels advocats Josep 
Espar Ticó i Jaume Vilalta González, pel notari Josep Maria 

Puig Salellas i per l’empresari paperer Enric Cirici Delgado, tots 
ells activistes de la cultura catalana. Quan la crisi del diari Avui 
el va fer insostenible, cap al 2004, els dos grans grups locals 
de premsa i mitjans, Planeta i Godó, van sortir al seu rescat. 
El 2009 se’n van desprendre, traspassant la seva propietat a 
Hermes Comunicacions (propietaris d’El Punt) per uns tres mi-
lions d’euros. En l’actualitat, el nombre mitjà de lectors diaris 
d’aquesta capçalera queda molt a prop dels 100.000, una xifra 
que els permet situar-se entre els vint diaris estatals més llegits 
d’entre la premsa generalista.

Per a no ser menys, el diari Ara també ha tingut canvis accio-
narials en temps prepandèmics. En aquest cas, un dels accio-
nistes de referència des de l’inici del projecte, la família Carulla, 
van vendre la seva participació del 28% del capital a un altre 
dels accionistes principals, Ferran Rodés Vilà, que ja n’acumula 
un 68%. El segon titular d’accions del diari és l’empresari de 
consultoria Víctor Font Manté, amb un 23%, mentre que els 
minoritaris són la productora Minoria Absoluta (controlada per 
Toni Soler Guasch) amb un 3% i alguns dels periodistes estrella 
del diari, com Antoni Bassas Onieva, Xavier Bosch Sancho o 
Albert Om Ferrer, que es reparteixen un paquet del 6%. La fac-
turació del diari és, com en tots altres casos, també decreixent 
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i se situa per sota dels 12 milions d’euros, amb unes pèrdues 
que superen el milió d’euros anuals. La xifra de lectors diaris se 
situa en els 75.000, cosa que li permet ocupar el vint-i-setè lloc 
del rànquing estatal. (Infografia: insulbar.com)

Primer EGM del 2022: Internet 
continua creixent i la premsa continua 
caient
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació21

L’Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) ha compartit les dades de la Primera Onada de l’EGM 
del 2022, l’informe que resumeix l’Estudi General de Mitjans i 
ofereix una panoràmica de les audiències als mitjans de co-

municació. Seguint la línia del que es va dibuixar a la Tercera 
Onada de l’any passat, l’estudi apunta a un escenari de conso-
lidació i lideratge de l’ecosistema digital.

La Primera Onada de l’EGM del 2022 recull el consum de mitjans 
corresponent al procés de recuperació econòmica, impulsada per 
la vacunació i la reactivació de sectors clau com ara el turisme, el 
transport o l’oci nocturn. Alineant-se amb les tendències d’inversió 
publicitària Internet torna a liderar en termes de penetració, per so-
bre de Televisió, mentre que Exterior i Cinema experimenten des-
censos en un panorama de fragmentació i nous hàbits de consum.

Seguint l’estela de les dues últimes onades de l’EGM, en 
aquesta ocasió Internet torna a situar-se al capdavant de la 
llista de mitjans amb més penetració a l’estat espanyol. Lidera 
el rànquing amb una penetració del 85,3%, fet que suposa un 
increment de l’1,2% respecte a l’anterior edició de l’estudi, quan 
va assolir una quota del 84,1%.

La televisió ocupa la segona posició amb una penetració del 
80,3%. La xifra reflecteix un descens des del 81,8% obtingut al 
Tercer EGM de l’any passat. Per la seva banda, Exterior manté 
la tercera posició i completa el podi dels mitjans amb una pene-
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tració del 77,1%, una dada que suposa un descens del -1,1% 
en comparació del 78,2% de la darrera edició del estudi.

Pel que fa a les dades de mitjans impresos, l’EGM estableix una 
subdivisió que distingeix entre diaris, revistes i suplements. El 
rànquing de  capçaleres diàries més llegides  no presenta can-
vis al podi en comparació amb les dades de l’onada anterior. 
Així, els diaris més llegits d’Espanya són, novament,  Marca, El 
País  i  El Mundo. La Vanguardia ocupa el cinquè lloc, El Perió-
dico el desè i Sport l’oncè.

Pel que fa a Revistes, l’informe 
distingeix entre les publicacions 
setmanals i les publicacions men-
suals. Les  revistes setmanals més 
llegides  a Espanya segons aques-
ta Primera Onada de 2022 han es-
tat, una vegada més, Pronto, Hola 
i Lecturas.

L’EGM constata, doncs, que l’au-
diència dels diaris continua reculant
Com escrivim més amunt, El País 
es manté com el diari més llegit a 

l’Estat amb 762.000 lectors diaris de mitjana, 135.000 menys 
que en el primer EGM de 2021. El top 10 el completen El Mun-
do, amb 461.000 lectors (–101.000); La Vanguardia, amb 
381.000 (–91.000); ABC, 380.000 (–14.000); La Voz de Galicia, 
320.000 (–39.000); El Correo, 263.000 (–2.000); El Periódico 
de Catalunya, 205.000 (–43.000); Heraldo de Aragón, 146.000 
(–22.000); La Nueva España, 144.000 (–54.000), i La Razón, 
144.000 (–23.000).

Per darrere es troben El Diario Vasco, amb 142.000 lectors 
(–8.000); Faro de Vigo, amb 122.000 (+2.000); Última Hora, 
118.000 (repeteix resultat); Levante-EMV, 109.000 (–27.000); 
Ideal, 100.000 (–36.000); Diario de Navarra, 98.000 (–26.000); 
Información, amb 95.000 (–12.000); La Verdad, 84.000 
(–9.000); El Comercio, 83.000 (–28.000); El Norte de Castilla, 
82.000 (–8.000); El Diario Montañés, 77.000 (–32.000); Ara, 
71.000 (–4.000); Sur, 69.000 (–18.000); El Punt Avui, 68.000 
(–29.000); Diario de Mallorca, 68.000 (–14.000); Diario de León, 
64.000; Las Provincias, 63.000 (–29.000); El Progreso, 62.000 
(–7.000), i Segre, amb 59.000 lectors (–3.000).

El treball de camp de la primera onada de 2022 de l’EGM es va 
realitzar entre el 12 de gener i el 15 de març. 
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Els diaris de paper perden dos terços dels seus lectors a la 
darrera dècada
Després d’enumerar les dades de la primera onada del 2022 
de l’EGM, hom constata que els diaris impresos han perdut la 
barbaritat de 8,9 milions de lectors de mitjana diària en l’última 
dècada. Si la comparació es fa amb l’any 2007 -el de més con-
sum històric de mitjans- la caiguda se’n va per sobre dels 10 
milions. És a dir, a la primera onada d’aquest 2022 tots els dia-
ris espanyols van sumar un total de 5.663.000 lectors, molt per 
sota dels 14.576.000 de la primera onada del 2012. Dit d’una 
altra manera, s’han perdut gairebé dos terços dels lectors que 
la premsa tenia fa 10 anys. El 2007 els lectors van arribar als 
15.668.000. (Gràfics: EGM i ReasonWhy)

Es presenta a Brussel·les l’informe 
“La protecció de la llibertat de premsa 
i de la defensa dels drets humans a 
Catalunya”
Les amenaces contra una participació pública amb plena ga-
rantia de drets són el punt de partida de l’informe “La protec-
ció de la llibertat de premsa i de la defensa dels drets humans 

a Catalunya”, presentat aquest dimecres a l’Espai Catalunya 
Europa de Brussel·les, en un acte organitzat conjuntament pel 
Departament d’Igualtat i Feminismes i la Delegació del Govern 
davant la Unió Europea. L’informe sorgeix de la necessitat de 
fer front a un canvi de tendència en les metodologies que uti-
litzen els grups de poder per limitar, condicionar, coartar o fins 
i tot censurar el treball de periodistes i defensores i defensors 
dels drets humans. En els darrers anys, s’ha accentuat l’ús de 
pràctiques que obstaculitzen la participació pública i que limiten 
el dret a la llibertat d’expressió, d’informació, de reunió o de 
manifestació.

L’informe s’estructura en 
tres blocs. En primer lloc, 
es presenta una diagnosi 
de les amenaces i des-
proteccions que pateixen 
periodistes i persones de-
fensores de drets humans 
a Catalunya en el context actual. En segon lloc, s’enumeren 
propostes per a la correcta implementació a Catalunya de la 
Recomanació 2021/1534 de la Comissió Europea sobre la ga-
rantia de la protecció, la seguretat i l’apoderament de periodis-
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tes i altres professionals dels mitjans de comunicació. Per últim, 
es recullen propostes concretes per contribuir al procés de con-
sultes obert per la Comissió Europea i el Parlament Europeu 
en relació amb els litigis abusius contra periodistes i defensors 
i defensores dels drets humans. En definitiva, amb el diagnòstic 
sobre la taula, s’exploren possibles vies per revertir pràctiques 
que dificulten el bon funcionament dels sistemes democràtics.

En el marc de la presentació de l’informe, la consellera d’Igualtat 
i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha subratllat la necessitat 
d’adoptar normativa que posi fre a les pràctiques abusives que 
limiten la participació pública i, en particular, a les Demandes 
Estratègiques Contra la Participació Pública (SLAPP, per les 
seves sigles en anglès). Les SLAPP són accions legals empre-
ses tant des del sector privat (per part d’individus, empreses 
o altres grups d’interès) com des del públic, dirigides contra 
persones que expressen una postura crítica sobre un tema 
d’interès públic.

“Les SLAPP no són un fenomen nou”, ha dit Verge, però sí re-
presenten un fenomen que “s’està agreujant a tot el món, també 
dins de la Unió Europea”. En aquest sentit, Verge ha advertit que 
“Espanya és un territori fèrtil per a una litigació abusiva dirigida 

a silenciar a periodistes, activistes i defensores i defensors dels 
drets humans”. El fet que els delictes d’injúries i calúmnies pu-
guin comportar penes de presó és “una eina perillosa”, ha dit la 
consellera, de la qual s’abusa per limitar la llibertat d’expressió. 
“Això va acompanyat d’una cultura deficient en matèria de drets 
humans per part d’un sector important del poder judicial espan-
yol”, ha criticat Verge. (Font i fotografia: Govern.cat)

El Mundo, Marca i Expansión canvien 
el gestor de continguts

Unidad Editorial ha ordenat fer un important canvi intern. La 
companyia propietària de mitjans com El Mundo, Marca i Ex-
pansión ha decidit, per primera vegada des de la seva funda-
ció el 2007, adquirir  un nou CMS o gestor dels continguts. Es 
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tracta d’un programa informàtic la funció del qual és habilitar 
un instrument de treball on crear, editar i administrar continguts 
per a una pàgina web. És, doncs, un dels materials de treball 
dels periodistes de la redacció, molt sensibles a aquests canvis.

Fonts internes d’Unidad Editorial asseguren que l’empresa ha 
adquirit els serveis de Xalok, una empresa aragonesa espe-
cialitzada en transformació digital. Aquesta firma és una de les 
factories líders d’aquest àmbit dins la indústria hispanoparlant 
amb diverses desenes d’èxits a tot el món. Xalok té seus a Sa-
ragossa, Miami, Milan, Buenos Aires i Mèxic)

Els directius que ja han tingut accés al nou gestor destaquen 
que és un servei “força més senzill” al que tenen actualment. 
Fins ara treballaven amb un gestor de continguts que havia 
creat Unidad Editorial mateixa. La diferència entre aquest pro-
grama i Xalok, expliquen, és “com passar d’un bloc digital nor-
mal a Wordpress”. (Font: El Confidencial Digital – infografia: 
Xalok)

L’ISE aterra a Barcelona esperant 
igualar els assistents del Mobile

L’Integrated Systems Europe (ISE), el congrés líder mundial en 
solucions audiovisuals, arribarà el proper mes de maig per pri-
mer cop a Barcelona després de passar-se els últims 16 anys 
a Amsterdam. Aquest dijous, el CEO del congrés, Mike Blac-
kman, ha estat l’encarregat de presentar aquest nou congrés 
que arriba a Catalunya i ha assegurat que està molt content si 
aconsegueix arribar als mateixos assistents que ja van venir 
a Barcelona pel Mobile World Congress, que aquest últim any 
van ser al voltant dels 60.000 entre el 10 i 13 de maig. A més, 
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ha comentat que des de l’organització esperen que el congrés 
tingui un impacte econòmic d’entre 250 i 300 milions d’euros 
durant la setmana en què es farà el congrés a Barcelona. Du-
rant els quatre dies de congrés, visitaran Barcelona uns 800 
exhibidors, distribuïts en sis Zones Tecnològiques situades en 
cinc pavellons de Fira de Barcelona que ocuparan uns 45.000 
metres quadrats. Algunes de les marques líders que exposa-
ran en ISE 2022 inclouen Alfalite, Barco, Christie, Google, KNX, 
LANG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Shure, Sony i Zoom.

Al congrés es podran veure les últimes innovacions del sector 
per a tota mena de solucions, des de l’àmbit més residencials 
amb nous televisors de pantalla plana o sistemes de seguretat, 
fins a solucions per al comercial, amb les últimes innovacions 
d’avantguarda concebudes centrades en l’aprenentatge, es-
deveniments en viu, món de l’espectacle, retail, conferències 
i col·laboració, seguretat o atenció mèdica. A més, com en tot 
congrés mundial, es desplaçaran fins a Barcelona els princi-
pals gurús del sector i els assistents podran gaudir d’un ampli 
programa de conferències amb més de 150 referents i experts. 
(Font: El Nacional – infografia: iXtenso)

L’editorial Prensa Ibérica aposta per 
la difusió del treball dels directius de 
comunicació

L’editorial Prensa Ibérica i l’ Associació de Directius de Comuni-
cació (Dircom) han signat un acord de col·laboració per posar en 
valor la figura del director de comunicació a les organitzacions em-
presarials de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, així 
com per contribuir al coneixement i formació en aquesta matèria.

El conveni inclou, entre altres mesures, la publicació quinzenal de 
columnes sobre comunicació corporativa als diaris Levante-EMV, 
Información, Mediterráeo i La Opinión de Múrcia; subscripcions pre-
mium per als membres de l’associació en aquests diaris, així com el 
seguiment informatiu de les activitats d’aquesta organització.

Per la seva banda, l’associació de directius de comunicació pro-
porcionarà informació pública dels seus actes i activitats a Prensa 
Ibérica, que comptarà amb ponents de l’associació per als seus es-
deveniments propis i aquesta organització serà la «veu autoritza-
da» per parlar-hi de comunicació corporativa. A més, ambdues parts 
celebraran anualment un fòrum sobre comunicació. (Font: Dircom)
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La Fura compleix 40 anys
L’Informatiu gratuït de referència al Penedès, associat a l’AMIC, 
La Fura, compleix 40 anys.  El mitjà és el segon setmanari més 
antic de Catalunya, el primer número es va publicar el 17 d’abril 
de 1982, “quan tot estava per fer i tot era possible”, destaquen 
des del mitja. Uns dels objectius que La Fura es va marcar des 
del principi i  sempre ha continuat és el de vertebrar el territori 
penedesenc. Inicialment, La Fura comptava amb només dotze 
pàgines. El seu fundador va ser Alfons Udina i Castell, que va 
ser també president de l’ACPG, avui AMIC.

Des de La Fura han agraït, en una edició especial dels 40 anys, 
el suport dels lectors, anunciants, articulistes, entitats, associa-
cions, ajuntaments i col·lectius que han ajudat a tirar endavant 
el mitjà. Per commemorar l’aniversari, han presentat en la seva 
edició en paper un Tema de la Setmana on han recuperat tot 
els temes històrics que han estat notícia al Penedès. També 
han realitzat una entrevista a un dels fundadors, Fèlix Simón. 
(Font: MAE/AMIC)

Cosmopolitan passa a ser una 
publicació bimensual
El grup Hearst ha anunciat canvis en una de les seves princi-
pals revistes mensuals. Cosmopolitan, publicació de referència 
entre el públic femení, ha anunciat que redueix la seva versió 
en paper a sis números anuals. La revista es troba entre les deu 
mensuals més llegides a l’estat espanyol i compta amb 477.000 
lectors cada mes, segons el darrer EGM.

Una decisió que forma part de la decisió de reestructurar i reno-
var els continguts de la publicació que dirigeix Cecilia Múzquiz. 
Asseguren des del grup editor que la nova Cosmopolitan “po-
tenciarà totes les plataformes per convertir-se en la veu de les 
noves generacions”. 

A partir d’ara, des de la revista donaran prioritat als continguts 
del web, que compta amb més de 1,2 milions de lectors men-
suals. La seva versió en línia, unida a una clara aposta per les 
xarxes socials, seran a partir d’ara els pilars fonamentals per 
arribar als seus lectors, apostant per plataformes consolidades 
com TikTok i mantenint la seva difusió a d’altres com Facebook, 
Twitter o Instagram. (Font: Prnoticias)
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TikTok, més entorn i benestar... Els 
mitjans de comunicació en ple canvi 
per rejovenir els seus lectors
Per Caroline Drzewinsky / La Provence, Marsella

És un fet: els joves no s’informen com els seus grans. Preferei-
xen les xarxes socials i Internet a les notícies de paper i de te-
levisió. Els mitjans ho han entès bé i multipliquen les iniciatives 
per atraure aquest públic nascut en el moment de la democra-
tització d’Internet. Desxifrat.

Contràriament al que es podria pensar, els joves no s’allunyen de 
les notícies. Només volen que reflecteixin les seves preocupacions. 
Segons un estudi recent de News Media Alliance, als nord-ame-
ricans d’entre 21 i 29 anys els agradaria llegir sobre l’emergència 
climàtica, els drets de les dones i la justícia social. “La generació 
Z vol veure’s als mitjans de comunicació, i volen sentir-se recone-
guts”, diu l’organització professional nord-americana. 

A partir d’aquesta constatació, el Washington Post va anunciar 
la seva intenció de crear un departament de “benestar” format 
per una quinzena de periodistes. Serà supervisat per Tara Par-
ker-Pope, que va llançar la vertical de salut “Well” del New York 
Times. L’objectiu d’aquest nou departament: cobrir un ampli 
ventall de temes relacionats amb la salut i el benestar, amb un 
enfocament factual i científic. 

Tot i que el Post ja cobreix notícies mèdiques i de salut, aquesta 
nova secció oferirà articles útils que responen a les preguntes 
que el públic té sobre la salut mental, l’esport i la pandèmia. 
Aquests són temes especialment importants per als joves, se-
gons Krissah Thompson, l’editor de diversitat i inclusió del Post. 
“Ens diuen que això és el que volen i esperen de nosaltres”, va 
dir a The Press Gazette.
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Una altra preocupació important entre els lectors del Post, es-
pecialment els joves: el medi ambient i l’escalfament global. El 
diari nord-americà ha previst intensificar els seus esforços per 
abordar aquest tema contractant una vintena de periodistes. Es 
basaran en “una gran varietat de formats de narració i platafor-
mes socials per involucrar a diversos públics de totes les edats 
amb un periodisme innovador, explicatiu i rellevant”, com va dir 
Sally Buzbee, l’editora del dia, en una nota. 

La guerra a Ucraïna vista per TikTok
Si el Washington Post està ampliant el seu espectre editorial 
per atraure una audiència cada cop més militant, Sky News 
confia en TikTok. El canal de notícies britànic ha traspassat re-
centment el llindar simbòlic d’un milió de subscriptors a la xarxa 
social, que recentment s’ha convertit en el canal d’informació 
preferit per a la generació més jove. Una proesa donat que Sky 
News va publicar el seu primer vídeo a la plataforma a mitjans 
de març. El Daily Mail és l’únic punt de venda del Regne Unit 
que encapçala el canal a TikTok, amb més de 3,7 milions de 
subscriptors. 

Molts usuaris d’Internet segueixen el compte de TikTok de Sky 
News per conèixer l’evolució de la guerra a Ucraïna. Un dels 

vídeos més populars del canal britànic a la plataforma és un 
reportatge de Kíev de Stuart Ramsay. Més de 30 milions de 
persones van veure aquesta entrevista de 56 segons amb un 
soldat ucraïnès de 21 anys. “No reduïm el contingut ni utilitzem 
altres intermediaris [a TikTok], fem servir els nostres correspon-
sals experimentats per explicar què està passant i explicar les 
històries dels afectats per la guerra”, va explicar Cristina. Nico-
lotti Squires, director de continguts de Sky News, per El Butlletí 
de Premsa. 

Altres mitjans com BBC News s’han obert a la xarxa social, on 
breus resums de notícies han substituït els reptes de ball des 
de la invasió d’Ucraïna per part de les tropes russes. Com Sky 
News, el canal d’informatius continua emetent minivídeos que 
mostren l’avanç dels tancs russos, la destrucció vinculada als 
bombardejos o la vida quotidiana dels ucraïnesos que hi roma-
nen. Un d’ells explica la difícil situació d’Iryna, que va haver 
d’enterrar ella mateixa el seu fill després que els soldats russos 
el matessin, té més de 596.000 visualitzacions a TikTok. 

En els darrers anys, els mitjans tradicionals han intensificat els 
seus esforços per reforçar la seva presència a Internet, i en 
particular a les xarxes socials. Esperen seduir l’objectiu dels 
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“nadius digitals”, aquests joves nascuts després de 1984 alimen-
tats digitalment i seguidors de continguts informatius pensats per 
ser llegits (i sobretot vists) en un telèfon intel·ligent. El joc val 
la pena l’espelma. Si les generacions més joves ja no neces-
sàriament es reconeixen en l’oferta mediàtica actual, diuen que 
estan disposades a pagar per una informació de qualitat.. “Els 
Gen Zers són els nous subscriptors de les notícies, i els mitjans 
de comunicació han d’estar preparats per anar més enllà per 
atraure’ls i retenir-los com a lectors fidels”, va dir Rebecca Frank, 
vicepresidenta de News Media Alliance. “No només es tracta de 
les notícies, sinó de tot el contingut”. (Infografia: The Wrap)

Els murs de pagament retrocedeixen 
a la seva implantació generalitzada

Els murs de pagament als mitjans estan en reculada. L’exitós i 
popular mitjà digital nord-americà Quartz ha donat el toc d’aigua 
eliminant el seu mur de pagament. Altres mitjans destacats com 
The Generalist han fet el mateix, malgrat que n’era la principal 
font d’ingressos. Han arribat a la conclusió que els seus murs 
en limitaven l’expansió i la capacitat d’influència. Fins i tot un 
gegant com Netflix està considerant si el pagament pels seus 

continguts està limitant el seu abast i que incloure publicitat ben 
segmentada pot resultar més rendible. S’està formant un cert 
consens entre actors destacats de mitjans d’informació i entre-
teniment sobre noves fórmules d’explotació, on destaquen la 
formació de comunitats especialitzades interconnectades entre 
si i tendències més avançades de publicitat, que no és intrusiva 
i que està lligada als interessos del seu públic, com a avenços 
molt prometedors de futur. 

Fa uns quants anys que es va publicar a la revista de l’Associació 
de la Premsa de Madrid una anàlisi titulada “Els murs de paga-
ment no salvaran la premsa”. El temps sembla donar la raó al 
seu autor. Els ingressos pels murs de pagament estan resultat 
massa magres per a la urgent tresoreria dels mitjans i ara es 
comença a veure que a més limiten la seva influència i les se-
ves possibles alternatives. (Font: Media-tics)

Menys Twitter al New York Times 
L’atenció que el món de la informació mundial sempre té cap al 
que fa el New York Times -el diari nord-americà considerat “en 
una altra lliga” en termes de qualitat i recursos i poder- ha tingut 
satisfacció aquesta setmana gràcies a la iniciativa del direc-
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tor Dean Baquet d’insistir a la seva redacció que passi menys 
temps a Twitter. Aquesta és la xarxa social que avui és la més 
gran eina en línia de recollida d’informació i notícies per als pe-
riodistes, però que també pot ser el major lloc de dispersió de 
temps i emocions, i tergiversació de la percepció de la realitat. 
Baquet -que fa temps que mostra una intolerància raonada cap 
a les xarxes socials- ha difós comunicacions internes que han 
provocat la notícia (en els últims anys molts diaris han animat 
els periodistes a una presència a Twitter que podria promou-
re les activitats dels seus diaris), i ha explicat millor la seva 
opinió en una entrevista al portal especialitzat NiemanLab, en 
què el periodista Joshua Benton resumeix les preocupacions 
de l’editor de la següent manera: Twitter ocupa massa temps 
dels periodistes, influeix en el seu periodisme canviant la seva 
impressió de quina és la seva audiència i quines són les reac-
cions al seu treball, és un factor important en l’assetjament i la 
violència verbal contra ells: els tuits “equivocats” són un dany 
significatiu a la reputació del diari i els seus empleats.

Les instruccions de Baquet a la seva redacció han estat re-
budes amb dubtes i escepticisme per molts: una mica perquè 
desendreçar l’ús rendible i professional de Twitter de la seva 
habitual assistència diària -amb les contraindicacions que im-

plica- és molt difícil, i una altre mica perquè estem parlant d’una 
activitat social que ara té una presència molt rellevant en la 
vida de moltes persones, Com en altres xarxes socials. (Font: 
Il Post.it)

El temps d’ús d’Internet puja 3 minuts 
més que durant el mes de març 

El mes de març del 2022 el nombre de visitants únics a Internet 
és de 36,6 milions, fet que suposa 1.634.000 de visitants més 
que el mateix mes de l’any passat, un 5% més. Els dominis amb 
més nombre de visitants únics al març de 2022 són YOUTUBE.
COM (35 milions), GOOGLE.COM (34,4 milions) i FACEBOOK.
COM (31 milions).

La mitjana diària de consum d’Internet per persona al març s’ha 
situat en 126 minuts, fet que suposa tres minuts menys que 
al febrer i 25 minuts menys que durant el mateix període del 
2020. Segons un estudi de Barlovento Comunicación, el mes 
de març del 2021 el nombre de visitants únics a Internet és de 
35 milions, cosa que representa 567.000 de visitants més que 
el mateix mes de l’any passat, un 2% més. 
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Per edats, el grup de 25 a 34 anys és el que dedica més temps 
a navegar per Internet, per sobre de les tres hores diàries de 
mitjana. (Font: MAE)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe de Consum 
d’Internet del mes de març d’enguany, elaborat per Barlovento 
Comunicación. CLICAR AQUÍ  

Tendències de les aplicacions mòbils 
2022

Adjust acaba de publicar el seu darrer informe: Tendències de 
les aplicacions mòbils 2022: un punt de referència global del 
rendiment de les aplicacions. Basat en el conjunt de dades 

d’Adjust de les 2.000 principals aplicacions, l’informe ofereix 
informació i anàlisi experta del sector sobre els desenvolupa-
ments globals i regionals d’aplicacions mòbils. Hom es sub-
mergeix en dades granulars sobre fintech, comerç electrònic 
i aplicacions de jocs, entén el teu públic i l’economia de les 
aplicacions el 2022 i millora la teva aplicació.

Les instal·lacions van créixer interanualment el 2021 a tots els 
verticals i regions de seguiment, amb fintech un 35%, el comerç 
electrònic un 12% i els jocs un 32%.

Les aplicacions de comerç d’accions i criptografies van créixer 
significativament i tenen bases d’usuaris molt compromeses. 
Tot i que representen el 7% i el 2% de totes les instal·lacions 
d’aplicacions fintech, respectivament, representen el 17% i el 
6% de les sessions.

Les aplicacions del mercat tenen índexs de retenció significa-
tivament millors que les mitjanes de la resta del sector del co-
merç electrònic (dia 1 27% vs. 19% i dia 30 10% vs. 7%).

L’informe mostra com és de robusta, àgil i adaptable la indústria 
del màrqueting d’aplicacions i com són els anunciants i desen-
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volupadors experts per trobar i retenir audiències. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Cloud Seguro)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Guide Mobile app trends 
2022, d’Adjust. CLICAR AQUÍ   

Manual per entendre el metavers, 
aquest entorn fascinant per a les 
marques

Cada cop més empreses s’estan interessant pel metavers, una 
nova evolució d’internet on convergirien la realitat virtual i aug-
mentada, els ordinadors, els smartphones i l’Internet 5G. Per 

entendre què suposa, l’escola de negocis ISDI ha presentat 
“Metavers: més enllà del gaming”, un manual pràctic elaborat 
per Víctor Javier Pérez, Digital Growth Manager i expert en me-
tavers i realitat virtual.

Tot i que el metavers ha tingut els seus primers desenvolupa-
ments dins del món del gaming  (Roblox, Fortnite…) aquesta 
revolució virtual va molt més enllà dels videojocs. “La realitat 
d’aquest nou entorn digital fa que els usuaris hi accedeixin per 
allò que poden fer però es queden per allò que poden ser. En 
aquest sentit, el metavers s’enfronta a dos reptes principals: la 
interoperabilitat, és a dir, la capacitat que es puguin connectar 
diversos metaversos i compartir informació; i la descentralitza-
ció, cedir poder des de les grans companyies cap a l’usuari, per 
fer-lo més partícip d’aquesta nova realitat”, va afirmar aquest 
expert durant la presentació.

Per la seva banda Nacho de Pinedo, fundador i CEO d’ISDI, va 
subratllar la importància d’entendre que Internet és un concep-
te evolutiu que es desenvolupa, va creixent i renovant-se. El 
metavers és una evolució d’internet, un nou format que sorgeix 
com a resposta a la consolidació de noves tecnologies. Ens 
trobem en un moment en què han aparegut en aquest progrés i 
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s’integren conceptes com els NFT, computació espacial, realitat 
augmentada, estesa o mixta. Amb tot això es consolida el con-
cepte de metavers, que s’entén com una metàfora per explicar 
aquesta evolució d’internet, amb nous paràmetres immersius 
en la usabilitat, la interacció, la traçabilitat i els models de nego-
ci”. (Font: Marketing News – Infografia: ISDI)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita el manual Més enllà del 
gaming: Metavers, editat per ISDI Digital Talent. CLICAR AQUÍ  

TikTok supera els 15 milions d’usuaris 
a Espanya

L’èxit de TikTok a tot el món és aclaparador, malgrat que fa no-
més tres anys que és al mercat de les xarxes socials. Aquesta 
plataforma d’origen xinès ja podria tenir 1.000 milions d’usuaris 
a nivell mundial i els seus ingressos publicitaris depassar els 
11.000 milions de dòlars , més que Twitter i Snapchat junts.

A Espanya, la xifra d’usuaris estaria en 15,5 milions, segons 
les xifres estimades per The Social Media Family, obtingudes 
a partir de la seva eina publicitària. Encara que el seu abast 

podria ser encara més gran, ja que en aquest número només 
entren els més grans de 18 anys. Si s’afegeixen els menors 
d’edat, TikTok podria tenir a l’estat espanyol prop de 20 milions 
d’usuaris, que no és una xifra fútil, ja que està gairebé a l’alçada 
de Facebook (21,7 milions) -en retrocés des del 2018- i molt poc 
per sota d’Instagram (24 milions), que és la xarxa social amb 
més abast d’Espanya i amb un gran creixement en els darrers 
anys. I ja estaria per sobre de LinkedIn, que té actualment 15 
milions; i de Twitter, amb 4,2 milions. (Font: Márqueting Digital)

Neix un web de notícies de la 
Diputació de Barcelona

Coincidint amb la setmana 
de la Diada de Sant Jordi, 
la Diputació de Barcelona 
estrena un nou mitjà de 
comunicació El Diari de la 
Diba, que es pot consultar 
a través de l’adreça https://www.diba.cat/web/el-diari, i que pu-
blicarà diàriament i en format periodístic les informacions gene-
rades pel conjunt d’àrees i serveis de la corporació.
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El nou Diari de la Diba s’adreça als ens locals i al conjunt de la 
ciutadania, i particularment als mitjans de comunicació, tant els 
generalistes com els de proximitat. Compta amb diferents sec-
cions, i s’hi poden trobar convocatòries, dossiers de premsa i 
retransmissions en directe o en diferents actes de la corporació. 
De la mateixa manera, els visitants del nou mitjà d’informació 
poden consultar el contingut de les xarxes socials i conèixer 
la programació i l’agenda d’actes. I per a tots aquells periodis-
tes que volen rebre les informacions de manera directa, poden 
inscriure’s mitjançant un formulari.

“Amb aquesta nova eina comunicativa, l’any en què es comme-
mora el bicentenari de les diputacions, la Diputació de Barcelo-
na reforça i posa de relleu el seu compromís amb la informació 
de proximitat, el món local i la ciutadania dels 311 municipis de 
la provincia”, asseguren des de la corporació. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: DIBA)

L’Avenç, Enderrock i Raig Verd 
impulsen un podcast cultural

Les empreses editores L’Avenç, Enderrock i Raig Verd han po-
sat en marxa el pòdcast Punt volat, un projecte col·laboratiu de 
caràcter cultural conduït per Núria Iceta, Jordi Novell i Laura 
Huerga. El programa es basa en una conversa amb un perso-
natge del sector cultural i es poden escoltar cançons vinculades 
a la seva vida. Punt volat té periodicitat setmanal i es distribueix 
cada dilluns des d’Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i 
iVoox. La primera temporada del programa té una durada pre-
vista de 16 capítols.

L’any passat L’Avenç, Enderrock i Raig Verd van decidir com-
partir local al centre de Barcelona, amb la voluntat de posar 
en comú idees i iniciatives, tot mantenint la independència i 
singularitat empresarials. Les tres editores volen aprofitar que 
comparteixen espai de treball per cooperar i impulsar projectes 
culturals en comú en el camp de l’edició i la comunicació des 
de la literatura, l’assaig, la música i el món audiovisual. Punt 
volat és el primer projecte materialitzat en aquesta línia. (Font: 
Comunicació21)
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Només el 26% dels professionals del 
màrqueting confia plenament en les 
dades d’audiència
Per La Publicidad.net

Els professionals del màrqueting donen prioritat a allò digital, però 
que han tingut dificultats per mantenir-se al dia amb els canvis 
d’hàbits dels consumidors als mitjans de comunicació durant els 
dos últims anys. Així ho revela l’Informe Anual de Màrqueting 2022 
de Nielsen.

En concret, l’estudi il·lustra com els professionals del màrque-
ting necessiten confiar en les seves dades per centrar-se per 

igual en la construcció de la marca i en la captació de clients, 
fent-ho a través de la planificació i l’execució tant de l’embut de 
conversió superior com de l’inferior.

Amb la contínua fragmentació digital, els professionals del màr-
queting informen sobre la precisió de les dades, el mesurament 
i el retorn de la inversió com a preocupacions primordials. Men-
tre que el 69% dels professionals del màrqueting creu que les 
dades de primera mà són essencials per a les seves estratègies 
i campanyes, i el 72% creu que tenen accés a dades de qualitat, 
només el 26% confia plenament a les dades d’audiència.

Així mateix, l’estudi revela que els professionals del màrqueting 
de tot el món estan experimentant les mateixes àrees d’èxit i 
desafiaments, com es mostra:

Coneixement de la marca: principal objectiu dels profes-
sionals del màrqueting.- Per assolir aquest objectiu, les mar-
ques han d’aprofitar una sèrie de canals per arribar a la màxima 
audiència possible. Gairebé dos terços (64%) dels enquestats 
van afirmar que les xarxes socials són el canal de pagament 
més eficaç, i que TikTok i Instagram són els canals que domi-
nen la despesa. La captació de clients és el seu segon objectiu, 
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demostrant que els professionals de màrqueting han de centrar 
els esforços en l’experiència completa del client.

L’augment de la fragmentació dels mitjans de comunica-
ció augmenta la necessitat de disposar d’un mesurament 
holístic.- La confiança dels professionals del màrqueting en el 
mesurament de la rendibilitat de l’embut de conversió complet 
és només del 54%. Si excloem els vídeos en línia i del mòbil, la 
confiança en el mesurament de la rendibilitat en tots els altres 
canals és inferior al 50% a nivell mundial, i encara que gairebé 
la meitat dels professionals del màrqueting tenen previst aug-
mentar la despesa en podcasts, la seva confiança en el mesu-
rament de la rendibilitat d’aquesta inversió és del 44%.

Apostar per les dades per advocar per estratègies de màr-
queting personalitzades.- L’augment de la varietat de canals 
ofereix una abundància de conjunts de dades úniques. Tot i 
això, un 36% dels professionals de màrqueting van afirmar que 
l’accés a les dades, la resolució d’identitats i derivar informació 
pràctica de les dades és molt difícil. Amb l’apogeu de la televisió 
connectada, això presenta nous desafiaments a les solucions 
de segmentació tradicionals. La televisió connectada és un fo-
cus d’atenció cada vegada més gran per als professionals de 

màrqueting a nivell mundial: un 51% té previst augmentar la 
despesa en OTT/televisió connectada el proper any.

Iniciatives amb propòsit per connectar millor amb els con-
sumidors
D’altra banda, Nielsen Scarborough posa de manifest que més 
de la meitat dels consumidors (52%) compren marques que 
donen suport a causes que els preocupen; així mateix, més 
del 36% espera que les marques que compren donin suport 
a causes socials. Tot i que els professionals de màrqueting a 
nivell mundial afirmen que les seves marques s’enfoquen en un 
propòsit, les dades de Nielsen mostren que un 55% dels consu-
midors no estan convençuts que les marques estan fomentant 
un progrés real. (Infografia: Digital Marketing Institute)

NOTA: El Butlletí us dona accés al Nielsen Global annual mar-
keting report 2022. CLICAR AQUÍ   
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Estudi de la població publicitària 
d’Espanya

Amb l’objectiu de conèixer millor l’estructura i els trets del sector, 
el c de ci (Club de Creativos) i l’APG han presentat el II Estu-
di de la Indústria Publicitària a Espanya. Un estudi les dades 
del qual s’han recollit el 2021 i que pretén donar continuïtat al 
realitzat el 2018, afegint noves preguntes relatives a qüestions 
com l’impacte de la Covid, la conciliació o la diversitat dins de la 
indústria, entre d’altres.

Entre els principals resultats de l’Estudi cal destacar:

Edat i Gènere.-  L’edat mitjana del professional del sector (36,8 anys) 
es manté respecte a les dades del 2018. Ara bé, en el cas dels ho-
mes, l’edat mitjana és més gran, de 39,7 anys, que la de les dones, 
34,3 anys. Ara bé, el percentatge de dones que treballen a la indústria 
creix; mentre que el 2018 representaven el 48%, el 2021 són el 54% 
de la força laboral. Tot i això, són poques les que desenvolupen la 
seva carrera al sector, perquè la seva taxa d’abandonament de la 
professió és alta (especialment, a partir dels 35 anys).

Situació laboral.- El II Estudi incorpora informació sobre els 
professionals que a la indústria treballen per compte propi (21%) 
i per compte aliè (79%). Un percentatge més gran d’homes tre-
ballen per compte propi (un 31%) que de dones (13%). L’edat 
també juga un paper determinant, i és a partir dels 45 anys, 
quan les persones comencen a treballar per compte propi.

Salaris.- Un 44% cobra menys de 30.000 euros bruts anuals, 
però hi ha una correlació entre edat i salari. És a partir dels 45 
anys quan la tendència s’inverteix i hi ha més persones per so-
bre dels 60.000 que dels 30.000. També s’observen diferències 
per gènere. Més d’un 50% de les dones cobra menys de 30.000 
euros, xifra que en el cas dels homes és un 33%. Un 24%. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: c de ci)
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NOTA: Us oferim l’estudi de la població publicitària d’Espanya 
elaborat pel Club de Creativos i APG. CLICAR AQUÍ  

El veritable impacte de la bustiada en 
la decisió de compra de l’usuari

La televisió, les xarxes socials i els fulletons digitals segueixen 
sent eines de publicitat directa per impactar en l’usuari i incitar-
lo a adquirir un nou producte, però cap és la primera opció. 
Segons el IV estudi de publicitat directa a Espanya, elaborat 
per Kantar per a Geobuzón, l’àrea especialitzada de Mediapost 
en bustiada intel·ligent i distribució publicitària , més del 23,6% 
dels consumidors madrilenys reconeix que la publicitat que rep 
a la seva bústia l’ajuda a planificar les compres.

Una altra de les conclusions que s’extreuen d’aquest informe 
pel que fa a aquesta manera d’arribar al futur client parla que la 
bustiada és el segon mitjà que més confiança genera a l’hora 
de conèixer nous productes, així com en utilitat, només darrere 
de la televisió, i és considerat com la publicitat menys molesta 
per als consumidors, amb tot just un 2%, davant de la televisió 
(28%) o els banners i anuncis digitals (13%). Així, la bustiada 
se situa com el segon mitjà amb més abast publicitari en acon-
seguir una cobertura de gairebé un 87%, és a dir, prop de 9 
de cada 10 consumidors recorden la publicitat d’alguna marca 
gràcies a aquest mitjà.

Fulletons i catàlegs arriben a gairebé 36 milions de persones i 
es posicionen com el segon mitjà en termes de contribució pu-
blicitària amb un 14%, només darrere de la televisió que se situa 
en primer lloc amb un 21%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– fotografia: Comunicare Marketing) 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC  us ofereix omplert el IV Estudi de 
Publicitat Directa, elaborat per a Geobuzón després de 45.000 
entrevistes. CLICAR AQUÍ  
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Les Jornades de Màrqueting i 
Comunicació de la UVic abordaran les 
últimes tendències del sector

 
Per segon any consecutiu, la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC) reunirà professionals, acadè-
mics i estudiantat de l’àmbit del màrqueting i la comunicació 
empresarial per prendre el pols i reflexionar sobre les noves 
tendències del sector. Serà en el marc de les segones Jorna-
des de Màrqueting i Comunicació, organitzades per la Facultat 
d’Empresa i Comunicació (FEC), que es desenvoluparan el 25 

i 26 d’abril a l’Aula Magna de la Universitat (c. de la Laura, 13 – 
Vic), tot i que també es podran seguir per streaming.

L’objectiu d’aquestes jornades és promoure, difondre i transme-
tre els coneixements d’avantguarda en l’àmbit del màrqueting 
i la comunicació empresarial. En aquesta edició, entre altres 
temes, s’aprofundirà en l’anàlisi del consumidor actual, les no-
ves 4C’s del màrqueting, l’omnicanalitat, el propòsit de marca, 
els valors de l’empresa en temps de crisi i la necessitat d’una 
publicitat més igualitària en termes de gènere.

Segons Santiago Jordán, organitzador de les jornades i coor-
dinador del grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial de 
la UVic-UCC, amb aquesta iniciativa “pretenem que professors, 
alumnes i empresaris se situïn al capdavant de les últimes 
tendències del mercat en àmbits complexos i que les puguin 
gestionar amb èxit en els seus mons laborals”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: UVIC)
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Com extreure dades de la Web
Per Sandra Crucianelli / Periodisme de Dades-IJNET

Saber trobar dades s’està convertint en una habilitat cada cop 
més valuosa en el periodisme. Ara veurem algunes eines per 
a l’extracció de dades. L’exemple més senzill de l’extracció de 
dades és obtenir el contingut d’una taula allotjada en un PDF, 
quan el que es requereix per processar les dades és disposar-
les en un full de càlcul. 

Per aconseguir aquest objectiu, hi ha recursos sofisticats i pro-
gramari de descàrrega de pagament. Aquest és el pla on moltes 
vegades necessitem un programador perquè ens assisteixi en 
la tasca. Però no sempre cal. Anem des del més senzill al que 
aplicarem a la pràctica: 

1. Conversors: De vegades copiar i enganxar funciona, però 
altres vegades no i cal recórrer a convertidors com Zamzar.
com, que és gratuït i no requereix subscripció.

2. No oblidis que les taules i els gràfics poden estar pujats 
a la Web en format d’imatge o estar tancades en un PDF. En 
aquests casos es recorre a programes de reconeixement òptic 
de caràcters. Hi ha alguns que poden funcionar bé si la mida del 
fitxer no supera determinada dimensió. 

Un és aquest. I l’altre, aquest. Però no sempre funcionen. No-
més són eficaços per a fitxers petits i si no tenen segells ni 
signatures manuscrites. 

Per text, funciona molt bé Easy PDF to Text. I té opcions de 
conversió en diversos formats.

3. Un recurs molt bo per extracció de dades és Document 
Cloud: alhora que puja un document PDF (una vegada que 
s’obté un compte), corre un OCR (sistema de reconeixement 
òptic de caràcters) que permet extreure text d’imatges escane-
jades. El text extret es llegeix a la pestanya “text”.

NOVES EINES

https://www.sodapdf.com/es/ocr-pdf/
https://www.onlineocr.net/es/
https://easypdf.com/pdf-to-text
https://easypdf.com/
https://easypdf.com/
https://www.documentcloud.org/
https://www.documentcloud.org/
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Serveix per a text, però no per a taules. Mira un exemple aquí. A 
sota a l’esquerra, podeu seleccionar veure el document (docu-
ment) o Plain text (la versió amb l’extracció ja realitzada) 

4. Una de les millors eines gratis per extreure taules de PDFs 
i obtenir les dades en format taula és Tabula. Haureu de desca-
rregar el fitxer a l’ordinador. És segur. I s’obre sobre la web, és 
a dir, si tens Chrome obert com a navegador. No funciona sobre 
altres navegadors. 

El procediment és senzill: es puja un PDF; després se seleccio-
na la taula i és possible repetir aquesta acció en diferents pàgi-
nes per finalment descarregar el document a CSV, que és for-
mat de dades separades per comes: aquest es pot estructurar 
novament en columnes, marcant la primera columna, després 
anant a la pestanya dades, ordenar en columnes, delimitats per 
comes i finalitzar. També podeu copiar i enganxar el resultat des 
del quadre de dades a un full de càlcul en blanc.

Resumint: El web scraping és una tècnica utilitzada mitjançant 
programes de programari per extreure informació de llocs web; 
un mètode que et permet extreure dades amagades en un do-
cument, com pàgines web i PDF, i les fa útils per fer-les servir 

després. Finalment no oblidis eines de seguretat digital a tenir 
en compte.  (Infografia: Discover Micro Focus)

Dos joves llancen una app per llegir 
notícies de diferents mitjans de 
comunicació
“Volem llançar al mercat un Spotify de premsa digital”. Aquest 
és l’objectiu que es van marcar el 2020 Alfonso Coello, enginyer 
industrial; i Javier Cabedo, periodista, tots dos de 26 anys. Un 
projecte ambiciós que fa uns dies ha emprès la seva fase més 
rellevant: el llançament. Acaben de fundar News to You (https://
thenewstoyou.com/home/Para%20Ti) una aplicació que ofereix 
múltiples notícies procedents de diversos mitjans de comunica-
ció, com si fos un diari de continguts a la carta.
 

Javier Cabedo indica a Dircomfi-
dencial que “detectem que era una 
necessitat. Tots els lectors volen 
un Spotify de les notícies i els mi-
tjans de comunicació ho saben, 
però van amb cautela. El cinema 
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va tenir aquest dilema i van veure a les plataformes un aliat. 
La música, igual. El que és clar és que el model d’agregació i 
subscripció està funcionant . Anem a favor del vent”. 

Un dels primers passos, explica Alfonso Coello, “va ser elaborar 
un business plan coherent. Més endavant us el vam presentar a 
Lanzadera, que, després de valorar la nostra proposta, ens van 
seleccionar per assistir al Summer Bootcamp durant tres dies 
on vam validar la idea, ens van ajudar i analitzem mètriques. A 
partir d´aquí comencem a programar”. Avui, els fundadors de 
News to You han arribat a acords amb més de 40 capçaleres 
nacionals i internacionals perquè els autoritzin la difusió de notí-
cies a través de l’aplicació. En els propers dies esperen duplicar 
aquesta xifra. Cada dia es difonen a través d’aquesta més de 
6.000 articles que poden ser filtrats per conceptes, mitjans de 
comunicació o autor de la peça informativa. 

L’aplicació està disponible tant en modalitat gratuïta, que dóna 
accés a totes les notícies que ofereix l’eina, com en versió pre-
mium -amb deu euros mensuals- que aporta avantatges com 
a millores en el mode de lectura del text, lectura de notícies 
mitjançant veu o recopilació de publicacions preferides. El 70% 
dels beneficis obtinguts per les subscripcions es reparteixen 

entre els mitjans amb què tenen acords tancats. (Font: Dir-
comfidencial – infografia: News to You)

La FIFA s’endinsa en el negoci de 
streaming amb la nova plataforma de 
futbol FIFA+
Sembla que la FIFA serà un altre rival de streaming per a les 
associacions i serveis esportius per igual. El dimarts, 12 d’abril 
de FIFA+ es va llançar una plataforma gratuïta amb publicitat 
com a aplicació (iOS i Android) i lloc web. El cost gratuït podria 
ser temporal, segons Variety , i podria haver-hi una quota de 
subscripció en el futur.
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El contingut inclou partits de futbol en directe de lligues na-
cionals d’arreu del món, així com clips i jocs d’arxiu, contingut 
original en forma de documentals i un centre de partits per a 
resultats i estadístiques. “The Match Center” és la part més in-
teressant i interactiva del servei, que ofereix als aficionats la 
possibilitat de gaudir de jocs de votació interactius, proves, pre-
dictors i jocs de fantasia. També inclourà un feed diari de notí-
cies de 400 competicions masculines i 65 femenines.

Segons el president de la FIFA, Gianni Infantino, és la primera 
federació esportiva que ofereix un servei de streaming tan am-
pli, dient que representa “un canvi cultural en la manera com els 
diferents tipus d’aficionats al futbol volen connectar i explorar 
el joc global”. El servei de streaming es llança inicialment amb 
cinc idiomes: anglès, alemany, francès, espanyol i portuguès, 
amb la intenció d’afegir mandarí, bahasa, coreà, japonès, italià, 
àrab i hindi en pocs mesos.

La plataforma de futbol inclourà aproximadament 3.000 clips ex-
trets de l’arxiu de la FIFA, així com una programació original, 
que inclou documentals, entre bastidors i llargmetratges curts i 
llargs. Els aficionats a la FIFA poden explorar una sèrie de sèries 
originals basades en estrelles com l’antic llegenda del Brasil i 

Barcelona Ronaldinho, Dani Alves, antics guanyadors de la Bota 
d’Or de la Copa del Món, sis capitans de la Copa del Món, An-
drew i Stuart Douglas, i fins i tot el futbolista perruquer Sheldon 
Edwards, entre d’altres. (Font: Variety – imatge: TechCrunch).

Whatsapp crea una nova funció per 
connectar diferents dipositius a l’hora

La companyia Meta -que té el control de Whatsapp, Facebook 
i Intagram- ha creat una nova funció per la companyia de mis-
satgeria ràpida Whatsapp. Segons ha avançat el mitjà Cope la 
nova funció que ha anunciat la companyia és l’ampliació de la 
connexió a fins a tres dispositius, és a dir, que no només es po-
drà tenir un ordinador connectat sinó dos altres dispositius més 
a part del telèfon mòbil. Tot i que la companyia no ha fet públi-
ques les dates en les que entraran en funcionament aquestes 
noves funcions, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook i di-
rector general de Meta, ha dit que “és un gran avenç tecnològic” 
i que “es definirà el seu llançament en els pròxims mesos”.

Arriba també el Whatsapp antirobatoris.- L’altra nova fun-
cionalitat de l’empresa bloqueja l’aplicació en cas de que el 
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dispositiu mòbil sigui robat. D’aquesta manera, tal com ha ex-
plicat la companyia, totes les converses quedaran bloquejades 
i ningú podrà entrar ni revisar absolutament res de l’aplicació. 
A més, per tal de continuar expandint la multifuncionalitat de 
l’app, Whatsapp també augmenta el nombre de dispositius que 
es poden connectar a la vegada, passant de una pantalla addi-
cional a tres. (Font: Júlia Catarineu / El Món)

Snapchat aposta fort per la Realitat 
Augmentada

Un lloc per a l’entreteniment, per aprendre sobre el món, per 
comprar i, sobretot, per comunicar-se gràcies al snapping o a 
les trucades de vídeo, així és la comunitat Snapchat. Segons 
dades facilitades per la plataforma, les càmeres dels snapchat-
ters envien més de 5.000 milions de snaps cada dia, més de 200 
milions de persones usen AR cada dia i juguen amb Lenses més 
de 6.000 milions de vegades, fet que converteix Snapchat en una 
de les plataformes de realitat augmentada més grans del món.

Perquè la tecnologia de la realitat augmentada sigui més ac-
cessible per als creadors, a Snapchat està disponible l’eina de 

creació basada en PC, Lens Studio. D’aquesta manera, desen-
volupadors, artistes o marques poden crear experiències de re-
alitat augmentada tan bàsiques o avançades com vulguin. Les 
darreres tendències són: 

Ubicació RA: Des de Snapchat s’han construït punts de re-
ferència a gran escala mitjançant l’ús d’una combinació de pu-
blic our story snaps i dades d’imatges recopilades per l’equip, 
cosa que possibilita mapejar la superfície d’un edifici gran i 
crear-ne una versió 3D, perquè després es pugui exportar a 
Lens. 

Reconstrucció humana: Una altra de les àrees d’enfocament 
de Snapchat és la reconstrucció humana i el seguiment del cos 
en 3D. Snap Camera pot mapejar les extremitats i l’estructura 
anatòmica completa de les persones dins de l’escena, cosa que 
propicia transformar-les completament a través d’AR.

Transformació del món: L’escaneig. Scan en realitat actua 
gairebé com la barra de cerca de AR a Snapchat. Els  snapchat-
ters fan coses com escanejar un gos i esbrinar de quina raça 
és, escanejar una planta i veure què és, escanejar etiquetes i 
trobar informació nutricional o, en termes de compres, escane-
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jar roba i rebre exemples que poden tastar i fins i tot comprar, 
directament a través de Snapchat. (Font: Marketing News)
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Festival Internacional de Periodisme 
2022: què vam aprendre a Perusa 
sobre el futur de les notícies
Per Matthew Leake / Reuters Institute

Després d’una pausa de dos anys, el Festival Internacional de 
Periodisme tornava a Perusa. Periodistes d’arreu del món van 
discutir qüestions urgents a què s’enfronta la indústria de les 
notícies, com ara l’auge de les redaccions híbrides, els models 
d’ingressos dels lectors, la cobertura de la crisi climàtica, la in-
novació informativa i el vessant mediàtic de la guerra a Ucraï-
na. Aquests són alguns dels moments destacats del festival, 
comissariat per l’equip editorial de l’Institut Reuters.  Coses que 
hem après:

1. La innovació és (també) decidir què no fer.  “Una de les 
funcions de la innovació és introduir noves preguntes a les con-
verses en directe que sempre tenen lloc dins de les organit-
zacions”, va dir Robin Kwong del  Wall Street Journal  en un 
interessant panell sobre com decidir si es fan coses noves a 
les redaccions, moderada per Renée Kaplan del FT. “Saltar a 
cada funció nova llançada per una plataforma tecnològica no 
és innovació”, va dir Chris Moran del Guardian. “Una innovació 
ha de ser una cosa que sigui realment útil per a l’audiència o la 
redacció. El que intento fer ara és trobar gent interessant a la 
redacció amb problemes interessants per abordar”. Llegeix la 
nostra entrevista amb Chris.

2. La disminució dels ingressos publicitaris pot no ser una 
cosa dolenta.  Alan Rusbridger, president del nostre comitè de 
direcció, va dir que la lenta desaparició dels ingressos publici-
taris està forçant el periodisme a centrar-se en les necessitats 
dels lectors i guanyar-se el seu compromís. “La dependència 
de la publicitat disminuirà, però estem aprenent històries inspi-
radores sobre com el periodisme s’està reposicionant i exigeix 
ser considerat com un bé públic en interès públic”.
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https://www.journalismfestival.com/
https://www.journalismfestival.com/
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3. Els ingressos dels lectors requereixen paciència i hàbit. 
Un panell presentat pel nostre cap d’Editorial Eduardo Suárez 
va analitzar tres organitzacions de notícies que fan servir models 
d’ingressos de lectors d’èxit en països molt diferents: elDiario.es 
a Espanya, Zetland a Dinamarca i Dennik N a Eslovàquia. “No 
podem donar per fet que la gent sap quina és la necessitat del 
periodisme i el fet que costa molts diners”, va dir Lea Korsgaard 
de Zetland. “Si no hi ha hàbit, no hi ha ingressos per als lectors”, 
va dir Tomáš Bella de Dennik N. “La gent només pagarà per algu-
na cosa que està acostumada a utilitzar habitualment”.

Un segon panell presidit per la nostra cap de Desenvolupament 
de Lideratge, Federica Cherubini, va analitzar què hi ha a con-
tinuació per al negoci de les notícies. “Moltes redaccions han 
experimentat grans pics de trànsit durant la pandèmia i això va 
provocar conversions. El veritable repte d’avui és la retenció 
d’aquests nous subscriptors, que és increïblement difícil i bas-
tant car”, va dir Renée Kaplan de FT . “Podem sentir la pressió 
dels nostres socis quan hi ha un tema polèmic. El nostre redac-
tor en cap sovint escriu directament a la gent que vol donar-se 
de baixa. Sovint aconsegueix recuperar-los”, va dir Rosalía Llo-
ret, consellera delegada del diari espanyol elDiario.es. Llegeix 
el document d’Eduardo sobre els ingressos dels lectors.

4. Necessitem una acció urgent des de les redaccions per 
abordar l’odi dirigit als periodistes. En un panell sobre la 
desinformació dirigida pel govern al Brasil, la nostra experio-
dista Daniela Pinheiro va dir que les organitzacions de mitjans 
haurien d’estar preparades per defensar de manera proactiva 
les notícies falses i l’assetjament. “Les redaccions haurien de 
comptar amb experts en digital perquè puguin respondre ràpi-
dament a qualsevol amenaça. Has de tenir el teu propi exèrcit 
preparat per al combat”. La seva companya periodista brasilera 
Patrícia Campos Mello va coincidir que els periodistes objectiu, 
que sovint són dones, no s’haurien de deixar a fer-ho sols: “Les 
empreses haurien de fer alguna cosa. Hi hauria d’haver un ob-
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https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/people/eduardo-suarez
https://twitter.com/leakorsgaard
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jectiu institucional. resposta”, va dir. Llegeix la nostra entrevista 
a Patrícia.

5. Necessitem noves perspectives i formats en la cober-
tura del canvi climàtic. “Hem de mirar qui explica la història 
del canvi climàtic, com s’emmarca, les perspectives de qui es 
centren”, va dir la nostra subdirectora Meera Selva en un dels 
panells sobre la cobertura de la crisi climàtica. “Quan es tracta 
de la ciència del clima, no és que hàgim de separar el rigor 
i la precisió de les emocions. No es tracta només de núme-
ros. Mai es tracta de fets. Sempre es tracta d’emocions, i el 
canvi climàtic és profundament emocional, perquè es tracta 
de la vida i la mort”, va dir Angela Morelli, CEO i cofundado-
ra d’InfoDesignLab, una empresa de disseny d’informació amb 
consciència social.

6. Els periodistes haurien de preocupar-se molt més per 
l’impacte. “L’impacte és el cor de perquè els periodistes de-
cideixen fer la seva feina”, va dir Tom Trewinnard de Fathm al 
panell que va moderar. El periodista Shirish Kulkarni va parlar 
de la seva experiència a The Bureau of Investigative Journa-
lism i de com l’impacte està integrat en tot el que fan. “La vella 
acusació de ‘periodisme com a defensa’ és sovint utilitzada per 

persones que volen preservar els seus privilegis”, va dir. Fara 
Warner, de Solutions Journalism Network, ens va recordar que 
els periodistes sempre tenen impacte, “sigui intencionat o no, 
sigui positiu o negatiu”. | Veure 

7. El periodisme pot estar fallant a la democràcia en cen-
trar-se massa en les elits. “No és que no hi hagi notícies, sinó 
que les notícies d’alta qualitat no estan sent consumides per 
tothom”, va dir l’acadèmica nord-americana Nikki Usher. “La 
pregunta és: què en fem? Fins a quin punt les organitzacions 
de notícies impliquen a la gent que les desconeix? Necessitem 
un nou model que s’allunyi de la definició de periodisme com 
a notícia i, en canvi, vegi si una comunitat està sent servida. 
informació bàsica que necessita per funcionar i si és servida per 
aquells que poden tenir el poder per rendir comptes”. Escolta el 
nostre podcast amb Nikki. 

8. Fer front a la desinformació és responsabilitat de tots. 
Craig Silverman, de ProPublica, ens va recordar que la lluita 
contra la desinformació i la desinformació no hauria de ser res-
ponsabilitat exclusiva d’un grapat d’experts en una redacció. Es 
converteix en un problema quan els periodistes beat no conei-
xen les bases i cauen en les trampes habituals dels actors de 
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https://twitter.com/Farawarner
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mala fe que utilitzen els mitjans per amplificar determinades na-
rracions. Fes una ullada a les diapositives de Craig. (Infografia: 
Punto Informático  - fotografia: Bartolomeo Rossi/International 
Press Institute)

Segons un estudi d’AP, les redaccions 
locals són petites i lentes per adoptar 
la intel·ligència artificial

Les petites redaccions 
s’han quedat enre-
re de les més grans 
a l’hora d’adoptar la 
intel·ligència artifi-
cial, 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 en els resultats d’enquestes i entrevistes en profun-
ditat. 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 estratègica 
del servei de cable, que va ser un dels primers adoptants de la 
IA. “L’objectiu és ajudar-los a aprofitar tecnologia innovadora per 
millorar les seves operacions”.

Les tasques de les redaccions que es podrien automatitzar mi-
tjançant la intel·ligència artificial inclouen la transcripció i la tra-
ducció 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 en-
questats també van reconèixer el potencial de la IA per millorar 
les funcions d’informes, com ara l’anàlisi de registres públics i la 
cerca del contingut de les xarxes socials.

Algunes capacitats “només passaran”, va dir Gilbert, perquè 
s’incorporaran als sistemes quotidians, com en el cas de la co-
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rrecció ortogràfica actual. La majoria de les redaccions es be-
neficiaran de solucions integrades tot en un, en lloc de construir 
sistemes personalitzats o utilitzar un enfocament a la carta per 
adoptar eines d’IA una a la vegada, va dir. (Font: Greg Burns, 
Local News Initiative – infografia: Comunicae)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
Proximity Press Opportunities. CLICAR AQUÍ  

Els ‘Oscars’ del disseny recalen a 
Prensa Ibèrica

L’organització de disseny en 
premsa més prestigiosa del 
món, la Society for News De-
sign (Societat per al Disseny 
de Notícies), va reconèixer, a la 
43a edició del certamen Best of 
Print News Design, la tasca de 

dues de les capçaleres de Prensa Ibèrica: La Província, de les 
Canàries, i La Nueva España, d’Astúries. Els 27 membres del 
jurat del concurs van analitzar a Siracusa (Nova York) un total 
de 3.524 treballs remesos pels diaris més importants del món.

La Província va collir una medalla de plata i quatre mencions. El 
metall va recaure en una infografia sobre l’evolució de les faixes 
provocades per l’erupció del volcà de Cimera Vella, a l’illa de 
La Palma. A més, tres dels premis a l’excel·lència tenien com a 
tema la crisi vulcanològica de l’illa bonica, mentre que el quart 
va ser per al suplement ‘Dominical’.

La Nueva España es va emportar tres premis a l’excel·lència al 
mateix certamen gràcies a dues composicions realitzades per 
l’equip d’infografia, maquetació i disseny gràfic del diari per al 
suplement dominical ‘Siglo XXI’ i una infografia creada per a 
l’especial que va elaborar el diari pels 1200 anys de la consa-
gració del primer altar de la catedral d’Oviedo. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: EPI)

Google llança un programa per 
fomentar la innovació en editores 
europees petites i mitjanes
La Google News Initiative ha posat en marxa el primer Innova-
tion Challenge per a Europa, un programa de suport per a peti-
tes i mitjanes empreses periodístiques. La iniciativa s’adreça a 
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mitjans amb redaccions de menys de 50 periodistes que vulguin 
llançar nous productes informatius, posar en pràctica noves 
idees per millorar la qualitat del periodisme o explorar noves 
vies de diversificació d’ingressos.

L’Innovation Challenge està obert a mitjans consolidats, nadius 
digitals, empreses emergents, iniciatives de col·laboració i pro-
fessionals independents, sempre que tinguin la seu a Europa. 
El finançament màxim per projecte és de 150.000 euros. El ter-
mini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de maig.

L’Innovation Challenge segueix l’estela de l’anterior iniciativa de 
la GNI per a Europa, el Fons d’Innovació de Notícies Digitals. El 
programa s’ha implementat des de 2019 a Àsia-Pacífic, Amèri-
ca del Nord, Amèrica Llatina, i Orient Mitjà, Turquia i Àfrica, i ara 
es llança per primer cop a Europa. (Font: Coobis)

Formació al Col·legi de Periodistes

Claus per elaborar un pla de negoci d’un mitjà digital.- Ses-
sions on line en directe i enregistrades. Dimecres i dijous 27 i 28 
d’abril (8 hores) - El curs, dirigit per Enrique Canovaca, ensenya 

una visió global del funcionament d’una empresa periodística, 
amb la presentació d’una multitud de casos, incidint en noves 
estratègies per connectar amb l’audiència i vies alternatives 
d’ingressos. Comptarà també amb l’assessorament del profes-
sor per millorar els projectes periodístics dels participants. Els 
vídeos del curs quedaran penjats i es podran visualitzar de ma-
nera remota per a qui no pugui assistir a les sessions en directe.

Programa intensiu d’estratègia en Xarxes Socials - Sego-
na part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 28 
d’abril i 5, 12 i 19 de maig (12 hores) - En aquesta segona part 
de l’intensiu de xarxes socials, dissenyat per Pilar Yépez, ens 
centrarem en totes les novetats de Discord, TikTok i Whatsapp 
per a aquest any i descobrirem com podem integrar-les en el 
nostre mix de xarxes per finalment, en un taller personalitzat, 
aprendre com optimitzar la nostra estratègia social. Els vídeos 
del curs quedaran penjats i es podran visualitzar de manera 
remota per a qui no pugui assistir a les sessions en directe.

Els Patrocinis com a eina transversal de comunicació.- Gi-
rona. Dimecres 4 de maig (De 16.00h a 19.00h) - El patrocini 
segurament és l’eina més transversal i una part estratègica per 
a moltíssimes marques. Aquest curs, presentat per Jordi Arago-
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nés,  mostrarà els principis bàsics de com enfocar un patrocini, 
ensenyarà com fer un dossier, a posar preus i valorar actius, a 
comercialitzar i comunicar; a generar 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, amb exercicis pràctics.

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.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- Sessió on 
line en directe. Dimarts 3 de maig (De 10.00h a 11.30h) - Aquest 
webinar, impartit per Adrián Caballero, permet conèixer més 
d’una vintena d’eines online, aplicacions mòbil i ginys de Word-
press que ajuden 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-
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ques. També s’aprenen eines per elaborar imatges interactives, 
mapes per a internet o cronologies interactives.

Edició de gènere.- Curs Presencial. Barcelona. Divendres 6 
de maig (De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, a càrrec d’Isabel 
Muntané, aporta les nocions i eines necessàries per evitar el 
sexisme en les informacions escrites, orals i audiovisuals, i ser 
més conscients de la perspectiva de gènere en tot el procés 
informatiu.

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. 

Webinar: Metavers i comunicació, reptes i oportunitats.- 
Sessió on line en directe. Dimarts 10 de maig (De 10.00h a 
11.30h) - Poder entendre i saber aplicar el metavers en el des-
envolupament de continguts, discussions o entrevistes és una 
necessitat de la qual no podem escapar-nos. Empreses punte-

res com Meta, Microsoft, Google o les xineses Baidú o Tencent 
ja s’han posat en marxa per dominar el metavers. En aquest 
webinar, presentat per Enrique San Juan, comprendrem què 
significa i quines són les seves implicacions, tant des del punt 
de vista personal com professional.

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: CP)
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El professor de la Universitat de 
Navarra que investiga les notícies 
falses com si fossin virus
Per Navarra.com

 
“Les notícies falses es propaguen com els virus: a través de 
les persones més estimades, per mitjà de les xarxes socials i 
aplicacions de missatgeria, que disseminen interpretacions per-
sonals i errònies sobre qüestions de salut. Estem davant de la 
pandèmia de les mentides, l’altra gran malaltia de la societat 
actual”.

Així ho va afirmar el catedràtic de Periodisme de la Universitat 
de Navarra i director del projecte de recerca “RRSSalud”, Ra-
món Salaverría, durant la presentació d’un estudi sobre desin-
formació en salut.

El projecte ha estat realitzat els dos darrers anys per investiga-
dors de la Universitat de Navarra i del Barcelona Supercompu-
ting Center, gràcies al suport del programa d’Ajuts a Equips de 
Recerca Científica de la Fundació BBVA a l’àrea d’Economia i 
Societat Digital.

Ciència per ser més lliures
A l’acte, que es va celebrar a la seu de la Fundació BBVA, a Ma-
drid, també hi va intervenir Ignacio López-Goñi -catedràtic en 
microbiologia de la Universitat de Navarra, científic divulgador i 
investigador del grup-, que va destacar que “aquesta pandèmia 
ha deixat en evidència la importància de la divulgació científica, 
una tasca necessària i que cal fer amb responsabilitat, rigor, 
claredat i transparència, per contribuir així a la cultura científica 
de les persones, que farà que tots els ciutadans siguem menys 
manipulables, més lliures i que, en definitiva, puguem viure en 
una societat més democràtica”.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Les periodistes Patricia Fernández de Lis i Coral Larrosa van 
completar el col·loqui que es va desenvolupar després de la 
presentació. La primera, redactora-cap de Ciència al diari El 
País, i la segona, periodista especialitzada en ciència i salut 
en informatius Telecinco i vicepresidenta de l’ANIS (Associació 
Nacional d’Informadors de Salut). Totes dues van destacar el 
temps dedicat durant la pandèmia a informar-se bé, contrastar 
i recórrer a persones i institucions de referència per informar 
amb la màxima veracitat possible.

L’equip de RRSSalud ha treballat en aquest projecte des del 
març del 2020 fins a l’abril del 2022. En aquests dos anys, 
ha investigat la tipologia i les dinàmiques de disseminació 
d’informació falsa sobre salut a les xarxes socials a Espanya 
durant els primers mesos de la pandèmia. Per això han analit-
zat uns 530 articles de verificació de notícies falses publicades 
per les plataformes Maldita, Newtral i EFE Verifica −aleshores 
les tres úniques organitzacions de verificació espanyoles que 
havien obtingut l’acreditació d’IFCN, principal segell internacio-
nal de qualitat dels fact-checkers−, amb l’ajuda de tècniques de 
big data implementades amb Barcelona Supercomputing Cen-
ter, el Centre Nacional de Supercomputació.

A més de la producció de científica, que s’ha traduït en almenys 
cinc articles en revistes científiques, el grup ha elaborat ma-
terial divulgatiu, que està disponible a la web www.rrssalud.
org: www.rrssalud.org: una guia pràctica anomenada “Mentides 
contagioses” que analitza la qüestió i realitza recomanacions 
pràctiques a la ciutadania per no deixar-se enganyar per les no-
tícies falses; un canal de podcasts i un test express que permet 
identificar el nivell de fragilitat personal davant la desinformació.

El projecte RRSSalud ha servit de base per a una investigació 
internacional de més escala, IBERIFIER, concedida al grup del 
professor Salaverría per la Comissió Europea el 2021 amb un 
pressupost d’1,47 milions d’euros. A IBERIFIER, la Universitat 
de Navarra dirigeix un consorci de 23 institucions d’Espanya 
i Portugal, entre les quals hi ha el BSC-CNS. La seva finali-
tat és “explorar fins a quin punt la desinformació afecta també 
l’ecosistema dels mitjans periodístics digitals, que a Espan-
ya arriba actualment a gairebé 3.000 títols, o si, per contra, 
aquests mitjans funcionen com a dics o sistemes d’alarma 
davant d’aquesta desinformació”, va explicar Salaverría. Per 
assolir aquest objectiu, els investigadors aplicaran mètodes 
d’intel·ligència artificial i big data. (Foto: Universitat de Navarra)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’estudi “In-
forme del GTM1: entender y combatir la desinformación sobre 
ciencia y salud”, elaborat pel docor. Ramón Salaverría (Univer-
sitat de Navarra) amb la col·laboració del GTM. CLICAR AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_3280.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Fer el tall: com van les redaccions 
quan publiquen menys contingut
Per Mehraj D. Lone / Reuters Institute, Universitat d’Oxford

L’interès per les notícies està disminuint entre països, assen-
yala l’Informe de notícies digitals 2021 de l’Institut Reuters, 
“malgrat els temps turbulents en què vivim”. Una de les raons, 
indica una enquesta de Nieman Lab, és que els lectors no tro-
ben valuós el contingut produït per plataformes de mitjans o 
simplement es veuen aclaparats per la seva abundància.

Gairebé el 13% dels enquestats “pensava que una publicació 
s’havia convertit en massa clicable o no era substancial, o van 
trobar que el contingut generalment no els era útil o simplement 

no pagava la pena”. Un percentatge igual va cancel·lar les se-
ves subscripcions “a causa de la sobrecàrrega d’informació”. 
Alguns es van queixar que el contingut no era original. Perquè 
haurien de pagar pel contingut que podrien obtenir gratuïtament 
en altres llocs? La contentificació del periodisme, per tant, no 
només soscava la confiança, sinó que també és un joc de ne-
gocis arriscat. 

També és perjudicial per a la democràcia, perquè la confiança 
en els mitjans i la democràcia van de la mà. Si els mitjans de 
comunicació no es consideren prou fiables per mantenir infor-
mats els votants, el seu valor com a pilar clau de la democràcia 
es veurà reduït. De fet, una institució pública sense confiança 
en una societat democràtica no té cap raó legítima per existir. 

El nexe de la contentificació i la pèrdua de confiança, lectors 
i ingressos també permet un fenomen més maliciós. Prenem 
per exemple l’Índia. Els supremacistes hindús governants i els 
seus aliats en els mitjans de comunicació, seguint el llibre de 
jugades de l’ideòleg de la dreta nord-americà Steve Bannon, 
inunden constantment les notícies amb tanta distracció i odi 
que ja és difícil distingir les notícies de la propaganda. Per ser 
eficaç, la propaganda i la distracció han de ser implacables. 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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Els mitjans de comunicació cooptats, per tant, han de generar 
cada cop més contingut per reduir la mentida, la xenofòbia i el 
ressentiment. 

Un dels resultats, per defecte si no el disseny, és la distòpia de 
Brave New World d’Aldous Huxley, on el públic no està controlat 
per ser privat d’informació útil, com temia George Orwell, sinó 
per ser ofegat en trivialitats. Huxley va lamentar que els primers 
defensors de la premsa lliure que consideraven la propaganda 
com un binari veritable o fals no tinguessin en compte el crei-
xement d’”una vasta indústria de comunicacions de masses, 
preocupada principalment ni pel veritable ni pel fals, sinó amb 
l’irreal, el més o menys totalment irrellevant”. Huxley va veure 
les paraules irrellevants, “paraules sense raó”, com a potencial-
ment més perjudicials que les paraules falses.

No obstant això, “paraules sense raó” podria duplicar-se com a 
descriptor de gran part del contingut creat per la publicació de 
notícies digitals.

El credo “publicar menys però publicar millor” és una solució als 
problemes esmentats anteriorment, i més: fatiga de l’audiència, 
fatiga del personal, garantia de qualitat, assignació de recur-

sos, entre d’altres. Parafrasejant Bannon, aquest enfocament 
garantirà que els mitjans de comunicació no estiguin “inundats 
de merda”.

Mediapart ha demostrat que pot ser una estratègia guanyado-
ra. L’informatiu francès, que es va posar en marxa l’any 2008, 
és pioner del model ‘publicar menys però millor’. La decisió 
dels seus fundadors de confiar des del principi en els lectors 
i no en els anunciants per obtenir ingressos els va alliberar de 
l’obligació de produir contingut per clics. En lloc d’això, van de-
dicar els seus recursos a fer periodisme original i d’investigació 
-i a la participació de l’audiència- i ràpidament van trobar l’èxit, 
rebutjant la saviesa convencional. Sabien que només serien “un 
peix petit” a la indústria de les notícies, em va dir Edwy Penel, 
cofundador i força rectora de Mediapart, però serien “un peix 
net i orgullós en un mar pútrid”. 

Mediapart compta ara amb més de 221.000 subscriptors. Té 
una plantilla de 131 persones, gairebé la meitat d’elles personal 
editorial que publiquen entre 12 i 15 articles al dia, en tres edi-
cions. Va obtenir 21,3 milions d’ingressos el 2021 i un benefici 
net d’uns 4 milions, un 18% més que l’any anterior.
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El model de Mediapart, o els seus elements, han estat adoptats 
des d’aleshores per editorials d’arreu del món, amb diferents 
graus d’èxit. Denník N The Guardian, al Regne Unit; el Ken a 
l’Índia; Tiempo Argentino, a l’Argentina, El Diario.es a Espanya 
i Quartz als Estats Units, guiats cadascun per la seva particular 
visió periodística tant com per la compulsió financera, han tre-
pitjat tots dos fora de la cinta de córrer del periodisme, ho estan 
intentant tot i que mai no han saltat en primer lloc.  

Durant la meva estada a l’Institut Reuters, vaig entrevistar edi-
tors i vaig investigar estratègies de limitació de contingut a Me-
diapart, Denník N, Tiempo Argentino  El Diario.es, Ken, Quartz 
i The Guardian per entendre perquè i com reduïen el contingut, 
i quines poden ser les limitacions d’aquesta.  

En resum, els editors amb els quals vaig parlar han descobert 
que publicar menys però millor els permet invertir en un millor 
contingut en lloc de més contingut que atragui els lectors a pa-
gar, la qual cosa redueix la dependència dels anunciants, que 
millora la percepció d’independència, que augmenta la credi-
bilitat, que guanya confiança, que suavitza el compromís amb 
el lector i estableix un canal de retroalimentació que serveix a 
ambdues parts. 

En resum, la desadicció als continguts dóna lloc a un model que 
combina els elements essencials del bon periodisme –qualitat, 
independència i confiança– amb la sostenibilitat financera. 

Tampoc perd lectors .
Aquest enfocament té inconvenients, és clar. Podria fer que 
els editors “servissin un públic més ric i més educat i deixin 
enrere els altres”, dissuadiria l’exploració de fonts d’ingressos 
diferents de les subscripcions perquè no erosionin la percepció 
d’independència, aprofundeixin les fractures ideològiques i ali-
menten una situació en què “la veritat és” paywall i les mentides 
lliures”. En resum, podria atrapar els editors i el seu públic fidel 
en bombolles potencialment autodestructives.

Aquests riscos es poden mitigar significativament, però, creant 
una redacció democràtica més diversa, prenent decisions basa-
des en dades i assegurant una major transparència en la presa 
de decisions editorials i empresarials. 

Com a primer pas, però, els editors han de veure el contingut 
no com un producte, sinó com un capital. La qual cosa donarà 
riques rendibilitats, per als editors i la democràcia, només si 
s’inverteix amb criteri. (Fotografia: Punto y Aparte)
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NOTA: El Butlletí us ofereix el treball sencer de Mehraj D. Lone: 
Doing more with less: how to ‘decontentify’ your newsroom, es-
ponsoritzat per Facebook. CLICAR AQUÍ 
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Fernando Valdés (OJD): “La premsa 
va cometre l’error d’oferir de franc el 
que abans valia diners”
Per Alba Martín L. / Invertia-El Español

 
Unir l’estratègia empresa-
rial a les lleis científiques o 
deixar que Newton, Pitàgo-
res o Kepler guiïn la gestió 
del canvi a la teva entitat. 
Aquestes són les premis-
ses de les quals parteix 
‘Empresa científica’, un llibre escrit per Fernando Valdés Bueno 
i Carmen Abril Barrie. Un químic que presideix l’Oficina de Jus-
tificació de la Difusió (OJD) i una matemàtica que exerceix la 
docència a nombroses universitats. 

L’obra, lluny de ser un deliri, és una relació constant d’equacions 
matemàtiques i lleis de la física o de la biologia amb temes com 
la innovació, el lideratge de persones i situacions, la negocia-
ció o la productivitat. Els seus propis autors consideren que, 

malgrat percebre’s com una combinació estranya, el text con-
vida en una primera part a descobrir les principals lleis i teories 
científiques “des de la senzillesa de la vida quotidiana” per més 
endavant extrapolar-les a les problemàtiques de les empreses. 
El Español-Invertia conversa amb Fernando Valdés.

En el llibre, vostè relaciona la ciència amb l’estratègia em-
presarial. També s’aplica a l’OJD?
Bé, pensa que l’OJD es crea per mesurar els mitjans en paper. 
L’empresa té aquesta inèrcia. Què passa? Que el paper cada 
vegada va a pitjor i, en conseqüència, OJD cada cop va a pitjor 
també. Tenint aquesta inèrcia, la Llei de Newton diu que per 
canviar la inèrcia cal aplicar una força. A OJD el que vam fer 
va ser dir: escolta, no podem viure d’auditar només el paper, 
així que hem d’auditar també l’online. I també hem d’auditar no 
només els editors en paper o en línia, sinó que hem d’auditar 
les ràdios… És a dir, comencem a aplicar forces. El que passa 
aquí és que, segons Newton, la mateixa força amb poca mas-
sa… mou molt. Però si l’organització és molt gran, si apliques 
una força amb una massa molt gran, no es mou. Això explica 
que costi molt moure les companyies grans i treure-les de la 
inèrcia… Per això moren. 
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Aleshores, parlar de ressuscitar el paper amb teories cien-
tífiques és gairebé impossible, no?
La inèrcia del paper és la que veiem… Si per canviar-la cal apli-
car una força, ens hauríem de preguntar si la indústria està fent 
alguna cosa per canviar-la. El que és clar és que si apliques 
una força… 

A dia d’avui queden forces per aplicar-ho?
Bé, el llibre semblava també que desapareixeria i ha tornat. Hi 
va haver un moment que a Espanya hi havia fleca, lleteria, bo-
tiga d’ultramarins… Bé, doncs van venir els supermercats i van 
desaparèixer. Ja no hi havia lleteria, no hi havia fleca... I ara de 
sobte tot és ple de fleques i fruiteries. Quina força han aplicat? 
Alguna cosa han fet. Aquest és el paper del màrqueting i de la 
gestió d’empreses. Però, se li ha acudit alguna cosa a la indús-
tria del paper fins ara?

Fins ara sembla que tothom vol pujar al carro del digital. 
Sense anar més lluny l’any passat van néixer tres diaris 
digitals nous… Hi ha alguna manera a través de la ciència 
d’assegurar la rendibilitat d’un mitjà en un context amb tan-
ta competència? 
Normalment en les indústries... tret que passi una cosa que es 

carregui aquesta indústria tota la resta és una guerra de po-
ders. És una baralla i una competència. Per exemple, la tele-
visió en blanc i negre va desaparèixer i tots els que fabricaven 
televisions en blanc i negre van desaparèixer. Perquè va passar 
alguna cosa i és que es va inventar la televisió en color. Però, 
un cop s’està en una indústria que desapareixerà, el que sem-
pre dic és que cal ser l’últim que apagui la llum i el primer que 
encengui la nova. Si jo tingués un diari en paper voldria ser 
l’últim que morís del paper i hauria d’haver estat el primer a en-
trar a l’online. El que passa és que no ho van fer i van patir. Per 
això és tan important la gestió del canvi i percebre quina és la 
inèrcia. Si no te n’adones, esperes i ja és massa tard… Arribes 
i n’hi ha molts al negoci.

Cal buscar-se diferenciar d’alguna manera, no?
Al llibre això ho explico com els ‘em too’. És que jo ofereixo el 
mateix i com tots dos oferim el mateix només em queda una op-
ció: ser el més barat. I això és el que desencadena una guerra 
de preus… Però qui guanya en una guerra de preus? Sempre 
el més gran.

Això es podria extrapolar als murs de pagament…
Efectivament. Ara jo ho ofereixo per 6 euros, doncs jo a 4 i et 
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regalo no sé què. Però al final, segons Newton, el gran té més 
massa. La força que jo aplico contra alguna cosa me la torna a 
la mateixa quantitat. Doncs això passa a la indústria. Jo baixo 
els preus, l’altre baixa els preus, però com que tots dos els bai-
xem igual i tu tens més massa doncs a tu no t’afecta tant com a 
mi, que m’arruïna. Una altra cosa és, com està passant ara, que 
entris en una indústria nova. Perquè les subscripcions digitals 
no les veig com una guerra de preus. Crec que la premsa va co-
metre l’error d’oferir de franc el que valia diners. En canviar de 
pagament a gratuïts també canvies la inèrcia del consumidor. 
Ara la gent diu: jo ja m’he acostumat a tenir-lo gratis… Per què 
hauré de pagar diners ara?

Bàsicament vostè m’ha estat dient que no val res, llavors sigui 
el preu que sigui em semblarà ara caríssim. Aleshores la indús-
tria ara s’està plantejant oferir la subscripció a molt baix preu 
perquè, almenys, t’acostumes a pagar per això, per en algun 
moment poder cobrar-la, però ja tenint la inèrcia. La lògica seria 
que la subscripció arribés al preu del paper. Que si abans pa-
gaves un euro per un diari en paper, ara paguis un euro per un 
diari en línia. Perquè en el fons jo et venc el mateix, l’únic que 
he canviat és el format.

També hi ha mitjans que es mostren contra les subscrip-
cions. Això podria impedir que la inèrcia arribés a canviar-
se del tot? 
Una cosa és la indústria, que la indústria clarament ja se n’ha 
anat al mode de pagament, i després tu pots parlar de competi-
dors que diguin: escolta, jo ara no hi entro perquè no m’interessa 
o perquè ja arribo tard, o perquè no trobo la forma, o perquè si 
entro en guerra de preus seré més petit i sortiré rebotat… Pre-
cisament amb aquest llibre intento donar claus per arreglar tot 
això. Saber quin és el problema i veure’n les solucions. A més 
a més, el canvi de les indústries la gent pensa que és extern, 
però és intern. Quan algú no va entrar a l’online no hi va haver 
un canvi extern. La gent estava dient-li que entrés. Tu no pots 
canviar la ciència.

Parlem de credibilitat. Moltes vegades s’han posat en dub-
te les dades aportades per OJD. Perquè? Quina teoria cal-
dria aplicar per convèncer?
Quan la gent no es creu una dada sol ser per dues raons. O per-
què li has canviat massa sovint i la gent diu… Ui, que estrany! O 
perquè els audita. Es pot pensar, és que si vostè em canvia una 
dada però vostè és jutge i part de la dada que dóna, doncs jo no 
m’ho crec. Si una empresa diu que ha guanyat tant de benefici i 
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ho justifica amb un ‘perquè els ho dic jo’, no em serveix. Això cal 
auditar-ho i dir doncs és o no veritat. Si voleu que es creguin les 
vostres dades, auditeu-vos. Jo crec que les dades d’OJD ningú 
no les posa en dubte. (Fotografia: OJD)
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Els ciberatacs als mitjans de 
comunicació augmentaran els propers 
mesos
Per Portaltic/Proceso

  
Actualment, els estafadors se centren en el ciberespionatge, la 
difusió de notícies falses, el sabotatge a usuaris, la cerca d’un 
benefici econòmic, la disrupció de serveis i la recopilació de da-
des de subscriptors, administradors o empleats, entre d’altres 
tècniques.

El sector dels mitjans de comunicació es troba en un complex 
escenari caracteritzat per un continu enfrontament a un context 

de digitalització, en què les mesures de seguretat adoptades no 
semblen ser suficients en algunes ocasions per frenar l’activitat 
dels cibercriminals, que s’incrementarà els propers mesos.

Entre alguns dels factors externs que també estan fomentant 
l’augment d’aquests atacs cap als mitjans de comunicació, des-
taca el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, que ha propiciat 
una guerra cibernètica on abunden les accions malicioses i la 
difusió de ‘fake news’, o notícies falses i desinformació.

Això és només el principi ja que, segons el proveïdor de serveis 
de ciberseguretat S21sec, els mitjans d’Europa, com la premsa, 
la televisió i la ràdio, continuaran sent l’objectiu principal en els 
propers sis mesos, tal com ha assenyalat en una nota de prem-
sa tramesa a Europa Press.

En els atacs cibernètics a aquest sector de la informació hi par-
ticipen actors maliciosos de diversa procedència les tàctiques, 
tècniques i procediments (TTP) dels quals són, cada vegada, 
més sofisticades i difícils de detectar.

Des d’aquesta empresa també assenyalen que, des de l’any 
2020, quan es va produir l’esclat de la pandèmia, els atacs al 
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sector dels mitjans de comunicació semblen haver patit un can-
vi pel que fa a les motivacions dels hackers i grups organitzats. 
“Si abans la finalitat de dirigir un ciberatac als mitjans de co-
municació coincidia amb els fets socials, polítics i econòmics 
del moment, ara els atacants solen anar un pas més enllà”, ha 
comentat la responsable de l’àrea d’Intel·ligència de S21sec, 
Sonia Fernández .

Actualment, els estafadors se centren en el ciberespionatge, la 
difusió de notícies falses, el sabotatge a usuaris, la cerca d’un 
benefici econòmic, la disrupció de serveis i la recopilació de da-
des de subscriptors, administradors o empleats, entre d’altres 
tècniques.

A més d’haver canviat els formats d’atac, també han evolucio-
nat les motivacions dels ‘hackers’ a l’hora d’atacar aquest sec-
tor i s’han identificat diferents grups d’atac comuns al sector de 
la informació. Es tracta del ‘ransomware’, que s’ha convertit en 
el preferit dels ‘hackers’, fins al punt que des de començament 
del 2022 ja s’han donat cinc grans atacs.

Pel que fa als coneguts com Amenaces Avançades Persistents 
(APT, per les sigles en anglès), des de S21sec han informat que 

als Estats Units es va detectar el mes de gener passat un atac 
d’aquest tipus que es va saldar amb el robatori de credencials i 
altres dades dels empleats i documents de periodistes.

Finalment, quant als ciberatacs dels delinqüents ‘online’ co-
muns, la tipologia de l’atac pot ser menys perjudicial que els 
dos grups prèviament esmentats, però el seu impacte assoleix 
una gran rellevància, ja que per ells es poden paralitzar durant 
dies els serveis que ofereixen els mitjans de comunicació.

Recomanacions per prevenir atacs
Des de S21sec insisteixen que la conscienciació sobre la ne-
cessitat d’una àmplia inversió en ciberseguretat és essencial 
perquè les empreses de comunicació evitin un nombre més 
gran de ciberatacs o que els puguin mitigar d’una manera més 
eficaç.

Les empreses han de tenir en compte que és important cons-
cienciar els empleats a formar-se en mesures de seguretat per 
evitar ser víctimes d’atacs, com no obrir correus electrònics 
marcats com a ‘spam’ o connectar dispositius USB sospitosos 
als ordinadors.
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També convé comptar amb un servei gestionat de detecció i 
resposta d’amenaces de punts finals (EDR, per les sigles en 
anglès), que pugui modelar el comportament d’aquest tipus 
d’atacs per poder detectar-los i mitigar-los a les primeres eta-
pes.

Advertir l’equip de seguretat de comportaments anòmals tam-
bé és una decisió encertada, tant per part del personal de 
l’organització com de les persones alienes, inclosos els distri-
buïdors. No és recomanable navegar per entorns web no fia-
bles, encara que el sistema estigui actualitzat i compti amb el 
seu corresponent programari antivirus.

Finalment, és interessant que els empresaris es decantin 
pel Protocol de Transferència d’Hipertext Segur (HTTPS), en 
comptes d’HTTP. (Infografia: Head Topics)
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Fallar per continuar millorant. Cinc 
motius pels quals fracassen les idees 
periodístiques amb potencial d’èxit
Per José Maria Valero, doctor en Periodisme / Universitat Mi-
guel Hernández

L’èxit comercial i social de les noves idees no només depèn 
del seu potencial per aportar valor als usuaris. La manera com 
s’implementen aquestes solucions condiciona en gran mesura 
el seu exercici, per la qual cosa un fracàs puntual no les invalida 
necessàriament. Els errors poden residir en el disseny concret 

dels productes i en el context on s’introdueixen. Per això, el 
procés d’innovació és cíclic i no acaba quan s’introdueix per pri-
mera vegada un producte al mercat, sinó que també consisteix 
a detectar i corregir aquests errors d’implementació per generar 
productes que millor s’adaptin a les necessitats dels usuaris. 
En aquesta publicació es repassen algunes de les causes més 
freqüents del fracàs en la implementació d’innovacions perio-
dístiques, detectades com a resultats parcials de la investigació 
internacional Join Demos.

Resulta essencial que les organitzacions mediàtiques assu-
meixin l’error com una cosa inherent al desenvolupament de 
productes. No es tracta de celebrar el fracàs, com suggereix de 
forma provocativa Ralph Heath al títol de la seva popular obra, 
sinó d’entendre que equivocar-se és inevitable i estar preparat 
per aprendre de la manera menys traumàtica possible. Com 
reporten alguns experts, els mitjans de comunicació nord-ame-
ricans referents en innovació van ser també els primers a adop-
tar aquest tipus de filosofies, potser influïts per la proximitat del 
model de capital risc predominant a Silicon Valley.

Aquestes configuracions són inexistents a Espanya, on la men-
talitat empresarial s’ha caracteritzat per l’aversió al risc, com 
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reflexiona la periodista i emprenedora digital Eva Domínguez. 
A més, els empresaris i treballadors del sector periodístic han 
demostrat tradicionalment una resistència a canviar els seus 
plantejaments i pràctiques, ja sigui per la inèrcia d’un model 
que havia reportat èxits en el passat, per por de perdre la seva 
posició social de privilegi, o per el temor a infringir les normes 
clàssiques de la professió, en el cas dels més idealistes.

La periodista Mar Manrique reconeixia a la darrera edició de 
Fleet Street, una newsletter que està creixent com a referent 
de l’anàlisi de mitjans a Espanya, que li costava acceptar l’error 
com a mètode d’aprenentatge. Contraposava així la seva visió 
a la del periodista Jamal Jordan, exeditor de The New York Ti-
mes i actualment a YouTube, que explicava en un tuit la seva 
experiència en un treball en què, cada poques setmanes, un 
periodista estrella exposava la ficada de pota més gran de la 
seva carrera i com la va superar. “Crec que més organitzacions 
ho haurien de fer. Normalitzar aprendre del fracàs”, sentencia.

Tot i això, l’assaig-error sí que s’ha obert buit entre els mitjans 
espanyols innovadors, sobretot els nadius digitals i les startups. 
Les seves estructures més lleugeres i flexibles els permeten 
assumir riscos i adaptar-se al canvi amb més facilitat. “Perquè 

alguna cosa sigui exitosa, abans has de fallar. Tant de bo tin-
guéssim la fórmula màgica per donar-li al botó i que tot funcioni. 
Per això, hi ha coses que són fallides, però ho són de moment. 
Per exemple, si m’haguessin preguntat fa tres anys sobre els 
podcasts, hauria dit que són fallits, però hi ha un ressorgiment 
que consisteix a iterar”, afirma el director general d’El Confiden-
cial, Alejandro Laso.

 
A l’àmbit de l’empresa, la itera-
ció consisteix a modificar certes 
característiques dels productes i 
models de negoci a mesura que 
sorgeixen errors per intentar opti-
mitzar el valor que aporten. És un 
procés comú en mètodes àgils de 

desenvolupament de producte, com lean startup, que es basa 
a llançar al mercat un mínim producte viable per posteriorment 
analitzar i polir les fallades de concepte. Com assegura Eric 
Ries a l’obra que recull la filosofia fundacional d’aquest mèto-
de, The Lean Startup, “l’única manera de guanyar és aprendre 
més ràpidament que ningú”. I per això, és primordial identificar 
i acceptar els errors. 
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Les cinc causes comunes de fracàs que s’exposen a con-
tinuació han estat extretes d’una vintena d’entrevistes amb 
experts espanyols, tant professionals com a acadèmics i 
consultors. També se’ls va demanar que identifiquessin els 
projectes d’innovació periodística fallits més rellevants de 
l’última dècada, entre els quals van destacar la introducció 
prematura dels models de pagament i els primers usos dels 
bots conversacionals. L’anàlisi d’aquests casos és interes-
sant perquè tots dos es basen en idees que més tard n’han 
provat el valor, com ara el pagament per accés a continguts 
i la intel·ligència artificial, però que van fallar en una forma i 
un context determinats.

1- No conèixer bé els usuaris
Perquè una idea innovadora resulti reeixida ha de tenir en 
compte els problemes, les necessitats i les característiques del 
seu públic objectiu. Hi ha múltiples recursos per investigar el 
mercat, com els mapes d’empatia, els user persona, els dife-
rents tipus de testeig i l’anàlisi de dades. Tot i això, els pressen-
timents, el seguiment de tendències de la indústria i la brillantor 
de les noves tecnologies segueixen estant entre els motius més 
comuns per a l’adopció de decisions empresarials, segons els 
experts. “T’agrada tant la teva feina que en l’última cosa que 

penses és en el model de negoci”, afirma la periodista Eli Vivas 
sobre diversos casos d’emprenedoria espanyols.

El cas dels chatbots és paradigmàtic. El 2016 moltes organit-
zacions van crear les seves interfícies conversacionals atretes 
per les possibilitats de l’automatització, i van sorgir exemples 
destacats com Politibot a Espanya o Quartz Bot Studio als Es-
tats Units. Tot i això, d’acord amb l’exintegrant de la unitat ame-
ricana Jeremy B. Merrill, aviat es va descobrir que l’audiència 
no desitjava interactuar amb una intel·ligència artificial. “Som 
persones i ens costa de parlar amb una màquina”, coincideix 
Alejandro Laso. Les necessitats dels usuaris no s’havien ca-
librat bé, i les iniciatives es van dissoldre sense èxit comer-
cial, però deixant aprenentatges útils per a l’aplicació posterior 
d’aquesta tecnologia.

Els primers intents d’establir murs de pagament a principis de 
segle a mitjans com El País o El Mundo tampoc no van tenir en 
compte la maduresa del mercat, acostumat a la gratuïtat i re-
plè de productes substitutius de lliure accés. Tot i el seu fracàs 
immediat, van sembrar idees per al context actual, en què els 
models de subscripció estan creixent gràcies a una major pro-
pensió de les audiències per pagar per continguts informatius.
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2- Subestimar el paper de la tecnologia
Per analitzar correctament el rendiment de les innovacions pe-
riodístiques cal reparar-ne el component tècnic. Sense caure en 
el determinisme, es reconeix que la majoria de les idees neces-
siten la tecnologia per materialitzar -se en productes. Per això, 
aquesta condiciona alguns factors fonamentals per a la difusió i 
l’adopció, com la utilitat percebuda i la facilitat d’ús. Si les idees 
han d’aplacar necessitats dels usuaris per triomfar, la tecnolo-
gia els ha de oferir una experiència d’ús òptima. L’investigador 
Pablo J. Boczkowski, a la seva popular obra Digitizing the News 
(2004), identificava l’escassa destresa tecnològica dels usuaris 
i la complexitat dels sistemes com un fre per a la digitalització 
dels mitjans nord-americans.

Els deficients mitjans tècnics disponibles a principis dels dos 
mil també van afectar negativament la consolidació dels pri-

mers models de pagament, segons el consultor José Manuel 
Rodríguez. “És crucial parlar que la tecnologia de pagament 
era terrible. Era una experiència molt dolenta. S’ha demostrat 
que la tecnologia acompanya i habilita, fa que les coses siguin 
senzilles. Moltes de les innovacions que es van intentar posar 
en marxa al voltant del pagament van tenir d’una banda el pro-
blema de la cultura i de l’altra el de la pròpia tecnologia”, re-
flexiona.

Eduardo Suárez, cofundador de Politibot i actual director edito-
rial del Reuters Institute, reconeix que la complexitat tecnolò-
gica de l’editor del bot va ser una de les raons per les quals el 
projecte es va abandonar. Es tractava d’“una mena de Google 
Sheet molt difícil de fer servir”, que van poder millorar gràcies 
a una beca d’innovació de Google, però que tot i així els feia 
“gastar massa temps de desenvolupament”.

3- Apostar amb poca decisió
Es tracta del “dilema de l’innovador”. Una teoria formulada el 
1997 pel professor Clayton Christensen que apunta a la inde-
cisió de les empreses sobre si continuar explotant el model de 
negoci actual o explorar decididament altres opcions innovado-
res. Davant aquest problema, les organitzacions innovadores 
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solen optar per establir diverses velocitats de treball per man-
tenir un peu al present i un altre en el futur. No obstant això, no 
totes tenen els recursos necessaris per fer-ho.

Passa, per exemple, amb les startups periodístiques que enca-
ra no tenen unes vies d’ingressos prou fortes per sostenir una 
activitat professional. “Tu has de dedicar temps al teu projecte, 
però és clar, també has de menjar”, exposa la periodista em-
prenedora Eli Vivas. Eduardo Suárez considera que aquest va 
ser un altre dels motius del tancament de Politibot: “Tots els 
que desenvolupem el projecte teníem altres treballs, i mai no 
vam arribar a tenir recursos suficients com per destinar algú de 
forma exclusiva al projecte”.

Encara que les empreses consolidades tenen més capacitat 
per emprendre nous projectes, no sempre ho fan de manera 
decidida. Així, si el nou producte no experimenta un èxit rotund 
a les primeres etapes, acaba per ser arxivat. La directora de 
Màrqueting i Socis d’eldiario.es, Esther Alonso, explica que la 
secció d’esports del mitjà es va cancel·lar el 2017 després de 
dos mesos perquè no va generar gaire interès. A més, s’havia 
llançat com una aposta tímida, amb només dues persones as-
signades treballant en remot. “No érem capaços d’arribar a la 

qualitat de producte que volíem, i per fer-ho a mitges no ho fem. 
Tenim recursos molt limitats i aquests pocs diners aportaven 
més en altres àrees que en aquesta”, sentencia.

4- No tenir suports dins i fora de l’organització
La innovació és un procés l’èxit del qual depèn de múltiples 
actors, més enllà dels mateixos usuaris. D’una banda, la inves-
tigadora Belair-Gagnon explica en un recent article científic que 
la introducció de noves iniciatives als mitjans es veu modelada 
per la tensió entre les lògiques professionals dels intraempre-
nedors , treballadors orientats al producte i el mercat, i els pe-
riodistes , que prioritzen els formats i fluxos de treball habituals.

L’estil de lideratge transformacional, que cerca l’alineació dels 
treballadors amb les metes de la companyia mitjançant la mo-
tivació, i la promoció de cultures organitzacionals basades en 
l’aprenentatge continu, es perceben com a necessàries per evi-
tar friccions internes que dinamitin els processos innovadors. 
La percepció que les iniciatives adoptades resulten útils per 
aconseguir els objectius comuns resulta un dels factors faci-
litadors més grans, d’acord amb els models de difusió de la 
innovació en mitjans.
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D’altra banda, els experts assenyalen també la maduresa de la 
indústria com a motiu per al fracàs de les idees innovadores. 
Per a la periodista Ana Ormaechea, els primers murs de paga-
ment no només van fallar perquè la societat no estigués pre-
parada, sinó perquè es van introduir “sense que els mitjans de 
comunicació negociessin entre si”. De la mateixa manera, al-
tres projectes innovadors, com l’agregador de continguts Punto 
dissenyat per El Confidencial, han estat arxivats per la manca 
d’acord entre organitzacions.

5- Ignorar el fracàs

Ignorar o amagar els errors pot derivar en conseqüències 
greus. Per això, encara que costi assumir-los, cal crear un clima 
organitzacional segur en què es naturalitzi que les noves idees 
poden fallar en el seu enfocament o implementació. Com expli-

ca un article científic publicat per Alain Kuyatt el 2011, “si ningú 
admet els errors, no hi haurà correccions i es fallarà l’objectiu 
(…) Si tots a l’organització tenen por d’admetre els errors quan 
són petits, els problemes es faran més grans i augmentaran les 
possibilitats de no assolir les metes”.

A més, cal ser conscient que les idees no sempre aporten valor 
en el moment en què s’implementen , per la qual cosa potser 
convingui no perseverar-hi si no funcionen. Marilín Gonzalo, 
responsable de polítiques públiques a Newtral, ho exemplifica 
amb el cas de l’aplicació mòbil de gamificació Pronóstika: “Va 
ser un projecte que ens exigia moltíssims recursos que alesho-
res necessitàvem per a una altra cosa. Hem après un munt, ha 
estat una experiència espectacular i que algú haurà de conti-
nuar experimentant. Però nosaltres fins on hem pogut i ho hem 
intentat. N’ha quedat una mica”. (Infografies: BBC, MIP/UMH i 
Nuria Mateo/Psicóloga)
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Ciberperiodisme, de la universitat al 
nou professional
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comunica-
ció / Comunicació21
 

L’etiquetatge del periodisme com a professió continua sent ob-
jecte d’escrutini a mesura que la immediatesa de les notícies 
s’expandeix en l’era de la digitalització, els canals en directe les 
24 hores del dia, els set dies de la setmana i el marge decrei-
xent de distinció entre professionalitat i amateurisme, àmplia-
ment conegut com a periodisme ciutadà.

A partir del creixement i dels trets distintius de la professionali-
tat, el periodisme ha experimentat un gran canvi on la diferència 

entre profans i professionals s’ha reduït de manera considera-
ble.

Segons l’American Press Institute, un professional treballa com 
un periodista i ara és el seu difusor, gestor i editor. La rela-
ció entre el periodista i el lector ha canviat fonamentalment; ho 
continuarà fent. La visió que tothom és periodista ho enfortirà i 
serà avalat per la pràctica en evolució i l’ús i aplicació continua-
da i generalitzada de la tecnologia. L’institut americà (alguns 
dels seus treballs es poden seguir regularment en El Butlletí 
de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació) ens diu 
que “el periodisme té cada cop més prefix amb altres termes”. 
Un de vital avui dia és l’anomenat ciberperiodisme, o periodis-
me digital, que, tot i que no ho sembla, porta 30 anys dins el 
món de l’ensenyament universitari a Espanya, i hi va arribar per 
quedar-s’hi.

Des que a mitjans dels anys 1990 es van incorporar les pri-
meres matèries sobre aquesta disciplina als plans d’estudis de 
Periodisme, fins al començament de la dècada de 2020, quan 
el nombre d’assignatures poden superar el centenar, s’ha re-
corregut un llarg camí que ha conduït a consolidar aquesta 
especialitat. A partir d’una revisió documental dels programes 
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docents de totes les assignatures vinculades al ciberperiodisme 
publicats online per les universitats espanyoles, així com d’una 
enquesta als seus docents, un estudi elaborat pels professors 
Pere Masip, Xosé López-García, Javier Díaz-Noci, Bella Palo-
mo, Ramón Salaverria i Koldobika Meso-Ayerdi, que porta per 
títol Pasado, presente y futuro de la enseñanza universitaria 
del ciberperiodismo: métodos y tendencias, publicat a la revista 
Profesional de la Información, revela el perfil de l’ensenyament 
al voltant del periodisme digital a Espanya. Els resultats con-
firmen la rellevància i l’enfortiment acadèmic de la disciplina, 
encara que posen de manifest les dificultats dels docents per 
mantenir les seves assignatures actualitzades, en un context 
de ràpids i continus canvis en la professió periodística. Una 
qüestió aquesta que cal abordar per a millorar, no tan sols els 
coneixements dels educadors, sinó el resultat final en la for-
mació de nous periodistes, que precisen anar a compàs dels 
avanços tecnològics per lluitar amb la mateixa tecnologia, que 
avança com un coet.

Aquest estudi del ciberperiodisme ens explica que, superada 
l’etapa inicial de descobriment de les dimensions digitals del 
periodisme, al començament de la dècada de 2020 “les facul-
tats de Comunicació espanyoles i els seus docents han nor-

malitzat la formació al voltant d’aquests fenòmens i destreses 
professionals. Es tracta de coneixements que s’han anat sedi-
mentant amb el temps, fins a consolidar un perfil reconeixible 
de les assignatures sobre ciberperiodisme en els darrers 25 
anys”. D’entrada, el volum del professorat que ensenya ciber-
periodisme ja és força estimable: per a aquest estudi en con-
cret s’han identificat 192 docents. I, per cert, aquest professorat 
mostra un equilibri de gènere raonable, amb un 56,8% d’homes 
i un 43,2% de dones.

Els professors que han publicat aquest treball van recórrer a 
una enquesta que, en realitat, és un estudi exploratori sobre les 
percepcions i opinions dels docents que coordinen assignatu-
res directament relacionades amb el ciberperiodisme, explorant 
els principals desafiaments per al seu desenvolupament futur. 
Es destaca a l’enquesta que el perfil del professorat mostra un 
alt nivell de consolidació acadèmica, amb un grau molt alt de 
doctors i de participació en el disseny de les matèries.

L’estudi detecta tres tendències en l’estructura i els contin-
guts d’aquestes assignatures:
• Les que proposen una aproximació més teòrica, basada en 
un recorregut global per l’evolució històrica de les principals fi-
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tes tècniques que han acompanyat els mitjans digitals fins a 
l’actualitat.
• Les assignatures que aposten per un enfocament més pràctic, 
creant projectes multimèdia que simulen l’activitat professional.
• Les matèries que es nodreixen d’enfocaments especialitzats, 
lligats a noves sortides professionals, com ara el periodisme de 
dades, la gestió d’informació a les xarxes socials o la progra-
mació web. 

A partir d’aquí, ens diu al treball que comentem, el rol actiu de 
l’estudiant resulta clau en un procés d’aprenentatge basat en 
l’execució de projectes i l’aprenentatge basat en aquests, on 
l’aula es transforma en un laboratori obert a l’experimentació.

Pel que fa a les percepcions del professorat al voltant de la 
matèria de ciberperiodisme i les seves diguem-ne veïnes, 
hi ha coincidència majoritària a assenyalar que es tracta 
d’assignatures que susciten un interès mitjà-alt en l’alumnat. 
Ara bé, s’escriu: “Per obtenir una anàlisi més precisa, hauríem 
d’accedir a les enquestes de satisfacció de l’alumnat, però és 
pràcticament impossible disposar d’aquesta informació per mo-
tius de confidencialitat, de manera que no tenim cap altre mitjà 
possible d’obtenir alguna informació que preguntar als docents, 

aplicant obligades reserves. En tot cas, ja que es tracta de me-
surar percepcions dels docents, se’ls va sondejar mitjançant 
una escala de Likert de l’1 al 5, on aquests van assignar valors 
entre el 3 i el 5, i cap no va considerar que la seva assignatu-
ra no tingués interès pels alumnes. Els valors més alts (4 i 5) 
sumen ni més ni menys que un 86% de les respostes, i un terç 
del total correspon a la percepció per part del professorat d’un 
nivell d’interès molt alt entre els seus estudiants”.

Curiosament, els mateixos docents, entre els quals predominen 
els doctors de llarga trajectòria, consideren que és una forta-
lesa de l’assignatura disposar de professors professionalment 
molt capacitats (un 17% de les respostes així ho indiquen), però 
no tant comptar amb professors ben formats acadèmicament 
(només dues respostes ho avalen). És a dir, segons els do-
cents, es tracta d’assignatures que haurien d’estar enfocades al 
futur exercici professional i a formar periodistes digitals. Altres 
característiques han obtingut un nivell de resposta molt baix: 
tot just un docent situa entre les principals fortaleses de la ma-
tèria la simulació professional, si bé, examinant els programes 
de les assignatures, sí que és una part important del disseny 
d’aquestes. Hi ha universitats, per exemple la Pompeu Fabra 
de Barcelona, que proposa que els alumnes desenvolupin un 
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lloc web informatiu a internet, d’accés universal, sobre temes 
específics. El cas del Diari de Barcelona incideix encara més en 
aquesta tendència de la simulació professional: és un mitjà de 
comunicació real, d’accés lliure a través del web.

Es necessari remarcar que l’absència d’aquesta fortalesa –diu 
el treball– ens indica una debilitat que cal tenir en compte. Tot 
i això, un 28% de les respostes en primera opció, i un 19% de 
les tres opcions (principal fortalesa, segona i tercera fortalesa), 
donen com a resultat que els docents consideren que es tracta 
d’una “matèria útil”. Aquestes respostes, aparentment contra-
dictòries, “ens estarien indicant que els docents consideren que 
l’ensenyament del ciberperiodisme encara hauria d’estar més 
enfocat al mercat laboral. I, com a debilitat potser significativa, 
una docent indica que es dona el cas de ser ‘una assignatura 
optativa’ quan hauria de ser obligatòria”. Tanmateix, diríem que 
la principal debilitat detectada en l’estudi és que “les matèries 
vinculades al ciberperiodisme requereixen una actualització 
constant per part del docent”.

En un cert paral·lelisme amb els continguts sobre ciberperiodis-
me del Press Institute, l’estudi Pasado, presente y futuro de la 
enseñanza universitaria del ciberperiodismo ens diu clarament 

que “ens dirigim cap a un escenari on augmentarà la demanda 
de formació específica que permeti als professionals del perio-
disme elaborar peces que aprofitin les potencialitats de les tec-
nologies actuals (hipertextualitat, multimedialitat, interactivitat) 
i impliquin els usuaris”. I un toc d’atenció tant interessant com 
discutible: “L’ensenyament del periodisme digital no crec que 
s’hagi d’estudiar avui dia com una cosa específica. El periodis-
me ja és digital, és una realitat global que ha d’estar integrada a 
l’ensenyament del periodisme com una cosa natural”, assegura 
un docent en l’estudi universitari.

Entre els resultats de l’enquesta als docents, es detecta una cer-
ta resistència al canvi, lògica si es vol, a causa de la diferent 
procedència, edat (“els professors més grans no li donen la im-
portància que té”) i formació del professorat. També als mitjans: 
una professora assenyala que “les redaccions són molt hermèti-
ques a l’hora de compartir amb el món acadèmic les seves dinà-
miques actuals de treball”; per tant, caldria una millor sinergia 
amb l’empresa informativa. En aquest sentit, és significatiu –diu 
l’estudi– l’ús de manuals de tipus pràctic sobre periodisme mòbil.

“El periodisme digital no té marxa enrere, per això tot el perio-
disme és/serà digital, però caldrà l’especialització per als pro-
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ductes que centrin la seva estratègia en l’escenari de la societat 
xarxa i per als suports que convisquin i competeixin en aquest 
escenari”, sentencia un catedràtic. D’altra banda, segons els 
docents de ciberperiodisme, en molts casos pioners en la in-
vestigació i la docència d’aquesta disciplina, “hauria de ser una 
matèria encara més orientada al perfil professional, a la pràcti-
ca i més coordinada amb el món professional”.

Una altra tendència és apostar per la creació d’iniciatives deri-
vades (spin-offs) a partir de les assignatures generals sobre ci-
berperiodisme, però “aquestes emprenedories –per exemple, el 
periodisme de dades– es perceben com a insuficients, a causa 
de la diversitat d’aspectes per explicar en molt poques hores”.

En les conclusions, els autors escriuen que “aquest estudi so-
bre l’ensenyament universitari del periodisme digital, periodis-
me a internet o ciberperiodisme –la nomenclatura encara és 
diversa– a les universitats espanyoles, elaborat mitjançant una 
anàlisi documental i una enquesta als professors que impartien 
aquesta matèria el curs 2020-2021, ens ha permès constatar 
la consolidació d’aquesta especialitat mitjançant les matèries 
obligatòries i optatives que figuren en els plans d’estudi vigents. 
Les successives renovacions i actualitzacions han fet possible 

que els canvis introduïts a l’oferta hagin anat més enllà dels 
continguts transversals als descriptors de bona part de les ma-
tèries i que s’hagi incrementat notablement l’oferta de matèries 
–un 32,5% en comparació amb el mapa de cinc anys enrere–”.

Per acabar, ressaltar que les dades recollides en aquesta in-
vestigació dels professors Masip, López-García, Díaz-Noci, 
Palomo, Salaverria i Meso-Ayerdi, indiquen que el curs passat 
el nombre d’assignatures relacionades amb el ciberperiodisme 
superava el centenar (119) i que la pràctica totalitat de les fa-
cultats de comunicació espanyoles (38 de 40) havia incorporat 
alguna matèria d’aquesta especialitat. És evident, doncs, que 
es va fent camí, però la fita és encara lluny. Cal anar més de 
pressa per aparellar estudis i realitat cibernètica. (Infografia: 
Wix.com)
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Bep Al·lès: “Si El Iris sobreviu és 
gràcies a l’aportació decisiva de 
l’AMIC”
Per Quim Miró / Comunicació 21

 
Bep Al·lès (Ciutadella, Menorca, 1966) és el director i editor 
del setmanari El Iris, de l’empresa editora Setmanaris i Revis-
tes. Forma part de la tercera generació familiar de la capçalera, 
que va impulsar el seu avi Josep Al·lès. Des de 1989 n’és el 
director i a través de l’editora compta amb altres capçaleres 
de paper i digitals a Menorca. També va treballar a Radio Po-
pular, Antena 3 Radio, Radio Voz i ha col·laborat a IB3 (ràdio i 
TV). És el president de l’Associació de Periodistes i Escriptors 

Gastronòmics de les Illes Balears i el representant balear a la 
junta de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació. A 
Comunicació 21, Al·lès posa en valor l’esforç que suposa treure 
al carrer una publicació a Menorca.

Amb una família d’editors, el seu camí professional havia 
de ser lligat al periodisme?
No era la meva intenció, de fet sempre he volgut dedicar-me 
al sector del turisme, com vaig fer en els meus inicis. Però des 
que el meu pare va deixar la direcció del setmanari El Iris per 
dedicar-se a la política vaig assumir, uns anys més tard, el rep-
te de tirar endavant la capçalera. Des d’aleshores que estic lli-
gat als mitjans de comunicació.

Després de tres generacions Al·lès al capdavant d’El Iris, hi 
haurà continuïtat amb la quarta generació familiar?
[Somriu] Per part meva no perquè no tinc fills. Ara bé, els altres 
socis que formen part de l’empresa Setmanaris i Revistes tenen 
els fills més petits, però potser per aquí sí que assegurem la 
continuïtat. Però, en aquest cas, es trencarà el llinatge familiar.

https://www.eliris.cat/
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El Iris és una de les capçaleres més longeves de les illes. 
Com s’uneix la família Al·lès i la capçalera?
El Iris neix el 8 d’abril de 1913 com a diari catòlic i editat pel 
Bisbat de Menorca. Com a fet anecdòtic, el primer repartidor del 
setmanari de paper que té la capçalera és Josep Al·lès Quin-
tana –que és el meu avi–, que treballava en una impremta i 
que posteriorment es dedica professionalment a la impressió i a 
l’edició de capçaleres periodístiques. Va ser el primer menorquí 
que va traslladar-se a Barcelona per estudiar als Salesians de 
Sarrià per formar-se com a topògraf.

I quan torna a Menorca, què?
L’any 1935, l’avi va impulsar Katacrac, la primera capçalera es-
portiva a les Balears, i posteriorment, un cop finalitzada la Gue-
rra Civil, el setmanari Ondero, que va acabar sent l’embrió d’El 
Iris; era de les poques capçaleres que hi havia aleshores a Me-
norca. Ara bé, el govern li prohibeix inicialment l’edició d’aquest 
setmanari al·legant que ja hi havia una altra capçalera –Diario 
Menorca– que formava part de la premsa del movimiento.

I com se’n surt?
Llegint la lletra petita, troba una llei que assegura que no es 
prohibeixen els mitjans de comunicació que ja havien existit 

abans de la guerra. Així és com entra en contacte amb el Bisbat 
de Menorca i compra la capçalera El Iris.

El seu avi va ser un referent del sector a Menorca el segle 
passat?
Ho va ser en l’àmbit de l’edició de capçaleres i de llibres a través 
del seu vessant més d’impressor. Molt més que en l’àmbit del 
periodisme, tot i que no va perdre mai la seva vocació de perio-
dista. Aquesta vocació me la va encomanar des de jove, sempre 
he viscut apassionadament el periodisme. Després de més de 80 
anys, El Iris és una capçalera molt arrelada a Ciutadella.

Des de finals dels 80 i amb la seva direcció, quins han estat 
els grans canvis que ha viscut la capçalera?
Més enllà de l’actualització del logotip i la capçalera, els princi-
pals canvis han estat el pas de l’offset al digital, la catalanitza-
ció de tots els continguts (des de l’any 1994) i la presència del 
color a la portada de paper. També cal destacar l’adaptació als 
nous canvis digitals i tecnològics, amb la posada en marxa del 
format digital el 2018. Som l’única capçalera digital de Menorca 
feta íntegrament en català.
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Un canvi rellevant pot ser impulsar un mur de pagament al 
lloc web. Ho tenen previst?
Arribarà com ho faran la majoria de capçaleres digitals. Ac-
tualment, el coixí que manté la supervivència d’El Iris són els 
subscriptors, més de 800. Així i tot, vam arribar a ser-ne 1.500, 
cosa que el projecte també se n’ha ressentit. Aquella tradició de 
passar la subscripció de pares a fills gairebé ha desaparegut. 
Amb el portal web anem més enllà de Menorca i hi ha força 
seguiment arreu de les Illes i a Catalunya.

El setmanari surt al carrer els divendres. Com s’adapten 
els continguts de paper al format digital?
Per deferència als subscriptors, els continguts de paper acaben al 
web deu dies més tard de la publicació al paper. La prioritat en el 
paper són peces de contingut propi per desmarcar-nos de la prò-
pia actualitat per no acabar publicant el mateix que Diari Menorca. 
L’edició digital ens permet actualitzar en cada moment aquelles 
notícies d’última hora que no han tingut cabuda al paper.

Quin és el repte fixat per El Iris aquest 2022?
El repte ja l’hem assolit, que era la contractació de dues noies 
que reforcen l’equip de redacció. Fruit d’això ens ha permès con-
solidar la resta de capçaleres temàtiques que té l’empresa edito-

ra Setmanaris i Revistes. I també la posada en marxa de Nua, el 
març passat, una nova capçalera feta exclusivament per dones.

Com es troba el sector del periodisme a Menorca i a les 
Illes Balears?
Com arreu del món. El cas de Menorca i les iIlles no és aïllat. Contrac-
tar periodistes cada cop és més complex, i a les Illes és més habitual 
que els periodistes acabin en capçaleres digitals com a freelance, 
cosa que allibera les empreses de suportar més despeses. Més enllà 
d’això, la crisi del paper i la tendència que cada cop el digital s’està 
imposant en el consum de la informació fa que ens haguem de re-
plantejar la supervivència de capçaleres de paper en un futur.

El Iris és una de les capçaleres associades a l’AMIC. Què 
representa aquest paraigua?
L’AMIC juga un paper determinant, no només per a les capçaleres 
de la nostra editora, sinó també per a altres publicacions de les 
Illes. I diré més: si El Iris sobreviu és gràcies a l’aportació decisiva 
de l’AMIC, donant-nos un cop de mà a l’hora de gestionar subven-
cions institucionals. I fruit d’això, avui l’editora Setmanaris i Revis-
tes és una empresa solvent, i ha permès consolidar el diari digital, 
el portal Foodies Menorca i la posada en marxa de Nua. Cal posar 
en valor el paper que juga l’AMIC en capçaleres com la nostra.
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