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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La gran presa de control de Twitter té grans implicacions per als editors de notícies
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La polarització i l’assenyalament a mitjans i periodistes, amenaces principals a l’exercici del periodisme

COMUNICACIÓ DIGITAL
Més de la meitat dels adults no sap diferenciar entre una font autèntica en xarxes socials d’una que no ho és

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat en mitjans augmenta un 5,2% el primer trimestre del 2022. La premsa, creix

NOVES EINES
L’Estat no pot espiar el teu mòbil impunement amb Pegasus: les lleis que acoten el CNI i la vigilància

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Conèixer la Generació Z, bàsic per a l’editor
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La gran presa de control de Twitter té 
grans implicacions per als editors de 
notícies
Per Peter Bale, responsable d’Iniciativa / International News 
Media Association

Twitter pot ser una de les plataformes de xarxes socials més 
petites, però té una influència enorme en la indústria de les no-
tícies i realment és la plaça de la ciutat per als periodistes de tot 
el món. Per tant, era inevitable que algunes de les preses més 
ràpides i concises de la sensacional presa de control d’Elon 
Musk avui fossin a la seva nova plataforma.

A l’extrem reflexiu de l’espectre, gran part de la reacció inicial 
va ser sobre les implicacions per a la regulació, especialment 

des de la Unió Europea, i si la presa de possessió d’un servei 
de comunicacions socials global crític per part de l’home més 
ric del món acceleraria les demandes de control.

“Potser un dels resultats probables més irònics d’un acord de 
Musk/Twitter és que potencialment serà un detonant per a una 
major regulació sobre la propietat d’aquests protocols/platafor-
mes”, va tuitejar Emily Bell , directora del Tow Center for Digital 
Journalism de Columbia. Escola de Periodisme.

Musk s’ha descrit a si mateix com un “absolutista de la llibertat 
d’expressió”. Ha estat un crític freqüent de les polítiques de mo-
deració de Twitter dissenyades per limitar l’ús de la plataforma 
per assetjar, intimidar o difondre desinformació. Encara no està 
segur al 100% del que pot canviar, però sembla clar que afa-
voreix un enfocament més laissez faire de la moderació, una 
posició que, si s’aplica a nivell corporatiu, el posaria en conflicte 
amb múltiples reguladors.

“Qualsevol persona que pensi que una plataforma global pot 
definir la ‘lliure d’expressió’ com ‘alguna cosa de la constitució 
nord-americana’ i després tornar a casa passarà uns anys molt 
dolorosos”, va tuitejar l’analista de tecnologia Benedict Evans, 
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comentant el propi tuit de Musk dient que ell. Esperava que “fins 
i tot els meus pitjors crítics romanguin a Twitter perquè això és 
el que significa la llibertat d’expressió”.

En la seva pròpia declaració breu sobre l’oferta exitosa i en di-
versos comentaris durant l’adquisició ràpida que només va co-
mençar l’1 d’abril, Musk ha parlat de diversos passos potencials 
que els editors de notícies estaran observant amb atenció, tant 
per al seu propi ús de Twitter com per les implicacions normati-
ves i empresarials per a la seva pròpia indústria:

Ha parlat d’”autenticar tots els humans”, presumiblement trobar 
una manera de confirmar quins dels 217 milions d’usuaris de 
Twitter monetitzables diaris mereixen alguna cosa semblant a 
la “marca blava” i derrotar els robots de correu brossa que pla-
guen el servei.

• Ha parlat de canviar cap a un model de subscripció i allunyar-
se de la publicitat, i ha suggerit un preu més baix que el Twitter 
Blue de 2,99 dòlars recentment llançat .

• Diu que vol obrir al públic el que ha anomenat algorisme de 
Twitter.

• Creeu el botó “editar” durant molt de temps a Twitter per per-
metre als usuaris editar els seus tuits després de la publicació, 
una benvinguda per a aquells que cometen errors gramaticals, 
però potencialment un gran problema si els usuaris, especial-
ment els polítics, canvien el sentit o el sentiment dels tuits.

• Deixeu comentaris i tuits ofensius, però no il·legals, per re-
forçar la idea d’una plataforma oberta de llibertat d’expressió, 
dient recentment a una conferència de TED: “Si és una zona 
grisa, deixeu que el tuit existeixi”.

Tot això tindrà grans implicacions per als editors de notícies i el públic, 
especialment amb l’escut de la Secció 230 de la Llei de decència en 
les comunicacions,  que històricament ha permès que les plataformes 
tecnològiques eviten la responsabilitat del que publiquen els usuaris 
d’una manera que és anatema per als editors tradicionals. també es-
tan teòricament protegits en línia per la mateixa legislació dels EUA. 

També és el cas que la Primera Esmena a la Constitució dels 
EUA, tot i que només especifica la protecció contra la inter-
ferència del govern amb la llibertat d’expressió, s’ha convertit 
en un estàndard d’Internet de facto que sovint entra en conflicte 
amb les normes i lleis d’altres països.
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A part d’aquests problemes, Musk s’ha compromès a desblo-
quejar el que diu que és el potencial suprimit de Twitter Inc. 
com a empresa pública que ara prendrà privada: “Twitter té un 
potencial enorme: espero treballar amb l’empresa i la comunitat 
d’usuaris. per desbloquejar-lo”. 

“Tot i que ha encapçalat el seu moviment amb motius de lliber-
tat d’expressió, els analistes del mercat estan centrats en les 
implicacions empresarials” , em va dir avui Robert Whitehead, 
responsable de la Iniciativa de Plataforma digital d’INMA. “Twit-
ter guanya tres cèntims per tuit, que està molt per sota del que 
era el seu llindar de supervivència. Necessita una reconstruc-
ció profunda si vol donar suport sostenible als seus objectius 
de revisió de contingut. Fins ara, Musk ha assenyalat que no 
és un fan de més publicitat, que representa el 90% dels seus 
ingressos. Ha suggerit que les subscripcions de consumidors 
de Twitter haurien d’incloure una eina per desactivar-lo del tot”.

Whitehead va afegir: “Tot i que és massa aviat perquè algú, 
fins i tot Musk, ho sàpiga, una estratègia probable és que torni 
a un model de negoci de plataforma digital “clàssic” pel que fa 
a la publicitat, els càrrecs d’ús comercial i els serveis premium. 
Per a les empreses de mitjans, els legisladors i altres usuaris 

comercials, aquest escenari podria significar, per exemple, que 
haurien de pagar per convertir-se en col·laboradors professio-
nals per publicar els seus missatges verificats i possiblement 
enllaços a notícies”.

En un dels grans exercicis de troll fins ara d’aquesta saga, Jeff 
Bezos, propietari de The Washington Post, va preguntar si la 
dependència de Tesla de la Xina podria tenir implicacions per a 
la presa de control i la futura independència de Twitter sota la 
propietat de Musk. (Infografia: Oktubre Noticias)
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La polarització i l’assenyalament 
a mitjans i periodistes, amenaces 
principals a l’exercici del periodisme
Per FAPE

La polarització i l’assenyalament de mitjans i periodistes, en-
coratjats per unes xarxes socials que exerceixen d’altaveus 
per al linxament i les campanyes, constitueixen actualment les 
principals amenaces a l’exercici del periodisme. Aquesta és la 
conclusió aconseguida a la primera de les jornades que consti-
tueixen el cicle de debats FAPE-Repsol 2022.

Segons les ponents en aquesta trobada, els riscos que enfronta 
la tasca periodística i els seus artífexs han anat empitjorant els 
darrers anys i, molt significativament, des de l’inici de la Pandè-
mia. “Si aquest debat s’hagués plantejat el 2019, hauríem parlat 
de precarietat. Avui dia parlem d’amenaces fins i tot físiques”, 
ha assegurat  Raquel Pérez Ejerique, directora d’Informatius 
d’À Punt, la Radiotelevisió de la Comunitat Valenciana, que ha 
exercit com moderadora de la taula.

Sense oblidar la insostenible situació que afronten els profes-
sionals que informen des d’Ucraïna i Rússia i les dades reco-
pilades per Reporters Sense Fronteres sobre 2021 (488 perio-
distes empresonats per exercir la seva professió) i, encara que 
a Espanya, “exercim en un Estat de Dret”, per  Carmen Torres 
Palmero, la directora de Continguts Informatius i Transformació 
digital de Canal Sur, és obvi que, “a nivell domèstic, l’històric 
linxament que hem tingut els periodistes compta avui dia amb 
l’altaveu de les xarxes socials”. Això suposa “una amenaça als 
carrers i un descrèdit per a la professió”.

Els joves, ha afegit, tenen aversió als mitjans i els polítics els 
ataquen “i tot això ens perjudica en gran manera”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Intent descarnat de prescindir dels periodistes
Anabel Díez, periodista d’El País i presidenta de l’Associació 
de Periodistes Parlamentaris, s’ha mostrat d’acord que 
l’assetjament als mitjans, lluny de ser nou, és “inherent als po-
lítics. Una altra cosa és la capacitat de dissimular-ho i conte-
nir-se” que uns i altres tinguin. “Què ha canviat, doncs?”, ha 
plantejat: “la polarització, el sectarisme, l’intent cada cop més 
descarnat de prescindir dels periodistes per buscar altres ca-
nals com les xarxes, o els missatges enllaunats i els vídeos”.

Díez tampoc no ha volgut oblidar-se, entre les amenaces que 
assetgen el periodisme a Espanya, de la precarietat. “Si els mi-
tjans no inverteixen en qualitat, si no hi ha qui ho faci, aleshores 
el que està en perill no són els periodistes sinó la democràcia”.

També  Concha Pombo, directora de l’Àrea d’Informació i Do-
cumentació de la Corporació de Ràdio i Televisió de Galícia 
(CRTVG) ha assenyalat a la polarització com “la gran amenaça” 
que “posa en risc un dels valors més importants del periodisme, 
com és la independència”.

Pombo ha parlat d’“aquells periodistes que escriuen a Twitter 
textos que no són periodisme, en què es posicionen oberta-

ment, sacrificant qüestions com la imparcialitat i, fins i tot, po-
sant a la picota col·legues d’altres mitjans”. Una cosa és exercir 
a les xarxes com a periodista i una altra “ser propagandista de 
les filies i fòbies que portem dins com a ciutadans normals i 
corrents”, ha dit.

Per la seva banda, davant de les amenaces que assetgen el 
sector,  Gemma Robles  creu que “amb mitjans solvents que 
garanteixin el dret a exercir aquesta professió amb possibilitats 
i sense passar penúries, podem anar bandejant el que se’ns ve 
a sobre”.

Tot i això, per a la directora d’El Periódico d’Espanya, un dels 
riscos més importants a què ha de fer front la professió és la 
proliferació de les informacions “enllaunades”, els formats en 
què no s’admeten les preguntes dels periodistes i que “no són 
periodisme”. “Poden desaparèixer les respostes, però no les 
preguntes. No ho podem permetre”.

Abans de començar el debat, el president de la FAPE,  Neme-
sio Rodríguez, ha destacat, davant les amenaces externes a 
l’exercici del periodisme, l’existència d’altres internes, com ara 
la connivència de periodistes i mitjans amb els postulats de un 
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determinat partit polític o govern o la conversió de la informació 
en espectacle. 

“Sotmès al partidisme, el periodisme perd independència, rigor, 
pluralitat, credibilitat i, com a conseqüència, anul·la la seva fun-
ció primordial de garantir el dret dels ciutadans a una informació 
veraç, independent i plural”, ha destacat. (Il·lustració: Revista 
Comunicar)

L’informe del Consell d’Europa mostra 
un augment alarmant dels atacs a la 
llibertat de premsa
El focus es va centrar en els 
creixents atacs a la llibertat 
dels mitjans a tot Europa, ja 
que la Plataforma del Con-
sell d’Europa per promoure 
la protecció del periodisme i 
la seguretat dels periodistes, 
juntament amb les Federacions Internacionals i Europees de Pe-
riodistes (FIP i EFJ) i altres organitzacions associades, van posar 

en marxa l’informe 2021 “Defensing Press Freedom in Times of 
Tension and Conflict” al Club de Premsa de Brussel·les a Bèlgica 
el dimecres 27 d’abril de 2022.

L’informe recull les alertes publicades per les organitzacions 
membres a la Plataforma del Consell per promoure la protecció 
del periodisme i la seguretat dels periodistes, proporciona con-
text legislatiu i polític i identifica les mesures necessàries per 
millorar la protecció efectiva dels periodistes.

L’informe indica que “els llums vermells parpellegen”. L’any 
2021, es van enviar 282 alertes de 35 països a la  plataforma de 
seguiment del CoE , enfront de les 200 del 2020, un augment 
del 41%. Sis periodistes han estat assassinats a Europa l’any 
2021 en el curs de la seva feina, inclosos quatre que van ser 
atacats deliberadament.

L’informe també suggereix recomanacions a adoptar en el futur 
per millorar la seguretat dels periodistes. En particular, fa una 
crida als governs i a les parts interessades de la societat civil a 
garantir que es respon a cada alerta i es fa un seguiment amb 
les accions necessàries. (Font: Federació Internacional de Pe-
riodistes – infografia: Diario Contexto)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe Defensar la 
llibertat de premsa en temps de tensió i conflicte, del Consell 
d’Europa i Media Fredom. CLICAR AQUÍ 

Més de la meitat dels espanyols no 
confia en la televisió, els mitjans 
digitals i la premsa tradicional
 
Els espanyols no confien 
en els mitjans de comu-
nicació. Aquesta és la 
conclusió principal que 
presenta el darrer Euro-
baròmetre, l’enquesta de 
la Comissió Europea que 
mesura l’estat de l’opinió pública sobre assumptes europeus 
dues vegades l’any.

Aquesta nova onada assenyala que un 65% dels espanyols 
desconfia de la televisió , un 64% als mitjans digitals i un 56% 
a la premsa escrita . El mitjà en què més confien els espanyols 

és la ràdio, encara que amb un elevat percentatge, vorejant 
la meitat d’enquestats, amb un 48%. Les xarxes socials, que 
s’emmarquen en aquesta enquesta a la categoria de mitjà de 
comunicació, són els canals que generen més desconfiança. 
Gairebé tres de cada quatre espanyols (72%) no se’n fien. 

A la resta de la Unió Europea hi ha més confiança que a Espan-
ya en tots els mitjans de comunicació esmentats. La ràdio és, 
també, el mitjà que transmet menys desconfiança, amb un 38% 
, seguit de: la televisió (47%), la premsa escrita (45%), mitjans 
digitals (54%) i xarxes socials (68%). Aquest estudi també as-
senyala que el 81% dels ciutadans espanyols troba sovint no-
tícies que, segons la seva opinió, “distorsionen la realitat o que 
fins i tot consideren falses”. 7 de cada 10 ciutadans reconeixen 
haver topat amb aquestes notícies falses . D’altra banda, un 
54% dels espanyols i un 62% dels ciutadans europeus pensen 
que és fàcil detectar aquest tipus de notícies. (Font: MAE – in-
fografia: europa.eu)

NOTA: Us oferim el Baròmetre Estàndard de la UE “La opinió 
pública a la UE”. CLICAR AQUÍ  
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Informe: Els mitjans de comunicació 
el 2022, l’any de la reinvenció?

 
2022 es preveu un any apassionant per als mitjans de comuni-
cació després d’un passat exercici ple de moviments, canvis i 
el naixement de tres capçaleres noves. Per analitzar la situació 
i valorar els reptes nous de l’any, Kreab ha elaborat l’informe 
“Els Mitjans de Comunicació a Espanya el 2022. L’any de la 
reinvenció?”

Aquest document, elaborat anualment, fa un repàs dels últims 
moviments als principals mitjans de premsa escrita i online, ràdio 
i televisió al nostre país, i recull les previsions que marcaran al 
llarg dels propers dotze mesos a l’esfera mediàtica. sector en 

què han entrat nous competidors donat el naixement de nous mi-
tjans i el sorgiment de noves plataformes amb tints periodístics.

Entre les conclusions de l’informe destaca que el més gran dels 
reptes segueix sent el mateix: connectar amb les audiències 
davant de l’increment de plataformes. El contingut segueix sent 
el rei en aquesta indústria però la tecnologia és avui una part 
integral del contingut. Les empreses de continguts són cada 
vegada més, empreses tecnològiques capaces de dissenyar 
experiències digitals diferencials cada cop més interactives i 
personalitzades. (Font: (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: Kreab)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe “Els Mitjans de 
Comunicació a Espanya el 2022. L’any de la reinvenció?”. CLI-
CAR AQUÍ  

L’Institut d’Estudis Ilerdencs convoca 
els ajuts a publicacions comarcals

L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoca 
les subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a la realització d’activitats culturals, anualitat 2022. Aquestes 
inclouen els ajuts a revistes o altres publicacions periòdiques 
de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades 
en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic; 
així com ajuts a la primera edició de publicacions d’interès local 
i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua 
catalana o occitana.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies natu-
rals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de 
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Lleida a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Els ajuts abracen, en el cas de les publicacions:

- Les despeses generades per les tasques de disseny, maque-
tació, impressió i distribució, tant contractades externament, 
com efectuades pel personal propi.
- Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa 
a la redacció, com per a la recopilació d’informació necessària 
per a la publicació, si és el cas.
- En cap cas no seran subvencionables les despeses de man-
teniment, de funcionament ordinari i de personal administratiu, 

ni tampoc l’adquisició de béns mobles o de béns d’equip, o altre 
material inventariable. Podeu conèixer les bases de la convoca-
tòria en aquest link. (Font: MAE)

Prisa Media redueix les pèrdues 
d’explotació fins a 8,9 milions el 
primer trimestre

Prisa Media -companyia que agrupa el negoci radiofònic i de 
premsa del grup Prisa- va tancar el període gener-març amb 
unes pèrdues d’explotació de 8,9 milions d’euros, una quantitat 
inferior als 13,7 milions d’un any abans, segons la informació 
tramesa pel grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CMNV).
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El primer trimestre del 2022, Prisa Media va registrar uns in-
gressos d’explotació de 82,5 milions enfront dels 77,0 milions 
del 2021, cosa que representa un creixement del 7,2%. Dels 
ingressos, el 75,4% va correspondre a la publicitat (62,2 mi-
lions) i la resta a circulació (13,2 milions). I dins d’aquesta úl-
tima, 3,1 milions van procedir de les subscripcions digitals, si 
bé, en total els ingressos digitals (que inclouen publicitat) van 
assolir els 19,3 milions davant dels 18,0 milions d’un any abans, 
mantenint-se la ràtio dels ingressos digitals al 23% dels ingres-
sos d’explotació.

Per cert, Prisa perd un dels seus accionistes principals. El qa-
tarià Khalid Thani Abdullah Al-Thani ha posat en venda les ac-
cions que posseeix a la companyia i que pugen al 5,1% del 
total. Així ho assegura el digital The Objective, que confirma 
que els assessors del xeic àrab fa setmanes que busquen un 
comprador per a aquest paquet. (Font: Digimedios i MAE – in-
fografia: El Plural)

200 històries arriben a la final del 
concurs literari AMIC-Ficcions

La catorzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha pre-
sentat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 1.780 his-
tòries publicades que es van pujar durant el termini del con-
curs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i 
de l’educació, ha seleccionat 200 grups finalistes: 121 de Ca-
talunya i Catalunya del Nord (181 joves), 41 del País Valencià 
(64 nois i noies), 33 de les Illes Balears (53 alumnes),  5 grups 
d’Aragó (11 alumnes).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear his-
tòries, va tancar la catorzena edició amb una participació rècord 
de 4.493 alumnes registrats de 284 centres educatius diferents. 
Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya 
(3.102), País Valencià (793), les Illes Balears (463), Aragó (110) 
i Catalunya Nord (25).

Aquesta activitat de foment de l’escriptura i la lectura en català 
entre els joves a través de la xarxa torna a comptar amb el su-
port de la Fundació Carulla, Editorial Barcino, la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana i 
del Govern de les Illes Balears. En aquesta 14a edició cal re-
marcar que s’ha consolidat la participació d’estudiants d’Aragó 
en el concurs amb 77 estudiants d’Osca i 33 de Terol.

Per tal de cobrir tot el territori, el concurs AMIC-Ficcions ha or-
ganitzat cinc actes de lliuraments de premis a Menorca, Eivis-
sa, Mallorca i València, les dates dels quals s’anunciaran pròxi-
mament. I, finalment, se celebrarà la gran final a Barcelona el 
dijous 26 de maig al CaixaForum Barcelona que es troba a Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de Barcelona. (Font i infografia: 
Redacció AMIC)

El diari iSabadell organitza el Premi 
Sabadellenc de l’Any

El sabadellenc més destacat per votació popular sortirà nome-
nat com a Sabadellenc de l’Any. El diari digital iSabadell ha 
organitzat per primer cop el Premi Sabadell de l’Any coincidint 
amb el desè aniversari del mitjà.

La votació popular es va obrir el passat 19 d’abril a la pàgina 
web del diari i tancarà el proper 3 de maig. El cantant Sergio 
Dalma, la waterpolista Maica Garcia, el nedador paralímpic 
Òscar Salguero, l’escriptora Montse Barderi i el doctor Manuel 
Cervantes són els nominats que optaran al premi.

L’objectiu del premi és visibilitzar, reconèixer i projectar el talent saba-
dellenc. “Es tracta d’un reconeixement que inclou disciplines molt di-
verses i mèrits de tota mena però que tenen en la ciutat i l’excel·lència 
el seu mínim comú denominador”, destaquen des del mitjà.

L’entrega del premi
L’entrega del premi es farà en un acte públic el 4 de maig de 
2022 al Teatre Principal. Les invitacions, que seran gratuïtes, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.isabadell.cat/
https://www.isabadell.cat/premi-sabadellenc-any-2021/
https://www.isabadell.cat/premi-sabadellenc-any-2021/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

es podran recollir i reservar a través de la web de l’Ajuntament 
de Sabadell, col·laborador del Premi Sabadellenc de l’Any. (Re-
dacció AMIC)

SomMollet compleix 21 anys

El 27 d’abril de 2001 va néixer el diari de Mollet, actualment 
anomenat SomMollet, com un projecte de premsa local gratuïta 
al servei del territori i els seus ciutadans.

La capçalera vint-i-un anys després s’ha convertit en un dels 
diaris que integren la xarxa de diaris locals de referència al Va-
llès Oriental, Som. En l’actualitat, Som compta amb set capça-
leres en paper i deu diaris digitals.

Enguany, SomMollet, la capçalera veterana de la xarxa, ha arri-
bat al número 1.000 i ja en porten 1.031. (Redacció AMIC)

Unidad Editorial escull Martí Saballs 
per guanyar pes a Catalunya

Unidad Editorial ha nomenat  Martí Saballs  director de Projec-
tes Editorials a Catalunya, càrrec que assumeix amb el propòsit 
d’impulsar l’enllaç institucional a la comunitat amb els diferents 
actors polítics, socials i econòmics d’interès per al desenvo-
lupament del negoci editorial del grup. “El principal objectiu 
dʻaquesta posició és redoblar lʻaposta pel desenvolupament 
informatiu del Grup Unidad Editorial a Catalunya a través de 
totes les seves capçaleres i en tots els àmbits, per tal de gene-
rar debat, buscar sinergies i guanyar en influència”, explica el 
periodista.

Martí Saballs (La Bisbal d’Empordà, Girona, 1967), fins ara di-
rector adjunt del diari El Mundo, compta amb una llarga trajec-
tòria professional dedicada a la informació econòmica. Llicen-
ciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra 
i EMBA per IESE Business School, va assumir anteriorment la 
direcció adjunta d’Expansión, diari per al qual va treballar com 
a corresponsal a Nova York. (Font: Dircomfidencial)
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El Times presenta una edició 
dominical

The New York Times ha ampliat recentment la distribució del 
butlletí informatiu en espanyol El Times a tres cops per set-
mana, en afegir una nova edició dominical per als lectors. El 
Times actualment serveix com una guia per accedir als articles 
més interessants del diari sobre Amèrica Llatina i el món. Els 
subscriptors del butlletí reben una edició dimarts i divendres, i 
la nova edició dominical destaca lectures inspiradores i entre-
tingudes, consells de benestar de la secció Well i un assaig de 
Modern Love, la columna favorita de nombrosos lectors de The 
New York Times.

“Amb una tercera edició setmanal d’El Times, estem molt en-
tusiasmats per l’oportunitat de convocar un públic nou i poten-
cialment vast que busca comprendre un món cada cop més 
complicat”, va dir Michael Slackman, editor de la secció Inter-
nacional de The New York Times . “El nostre objectiu és ampliar 
l’impacte d’alguns dels nostres treballs més importants posant-
los a l’abast dels hispanoparlants als EUA i a tot el món”. Hom 
es pot registrar sense cap cost. (Font: MAE)

Neix Abril, el nou suplement de llibres 
d’El Periódico

Premsa Ibérica va llançar ahir, dijous, un ambiciós suplement set-
manal dedicat a l’actualitat literària que es publicarà amb El Periódi-
co i El Periódico de España. En una conjuntura com aquesta, Pren-
sa Ibérica aposta per tenir una participació més activa a la conversa 
cultural llançant un nou suplement setmanal de llibres en paper que 
tindrà també la seva translació a digital. abril arriba amb la intenció 
de convertir-se en una referència per al públic lector. Setze pàgi-
nes consagrades exclusivament als llibres que el converteixen en el 
més ambiciós quadernet literari dels que hi ha a l’estat. 

Les pàgines d’Abril es nodriran en bona part dels articles pu-
blicats per aquests suplements, que ara es podran llegir als te-
rritoris on arriben El Periódico i El Periódico de España. Però 
també comptarà amb ambiciosos temes de producció pròpia, 
en un ventall de formats on hi caben entrevistes, reportatges, 
ressenyes i crítiques, així com peces informatives més breus. I 
amb la intenció d’anar més enllà de l’habitual cicle promocional 
de la indústria, per donar cabuda a diferents temes i enfoca-
ments. (Font: El Periodico)
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Andreu Manresa, reelegit director 
general dIB3

El director general de la radiotelevisió pública de les Balears 
(IB3), Andreu Manresa, ha estat reelegit a la sessió plenària 
d’aquest dimarts al Parlament per estar al capdavant de l’ens 
públic i del consell de direcció. 

El reelegit director general de la radiotelevisió pública de Ba-
lears ha estat proposat a reelecció pel PSOE, MÉS per Ma-
llorca i Unidas Podemos. La reelecció de Manresa ha tingut 
lloc aquest dimarts, després que a la sessió plenària del 22 de 
març, quan ja va ser sotmesa a votació, aquesta no obtingués 
el suport preceptiu de tres cinquenes parts de la Cambra en 
primera instància. (Font: Mallorca Informa)
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Més de la meitat dels adults no sap 
diferenciar entre una font autèntica en 
xarxes socials d’una que no ho és
Per Laboratorio de Periodismo

Una investigació duta a terme pel regulador dels serveis de co-
municacions a Gran Bretanya, Ofcom, pel que fa a la confiança 
en la informació i l’alfabetització mediàtica ha revelat que més 
de la meitat dels adults no són capaços de discernir a les xar-
xes socials entre una font dinformació original i fiable duna altra 
que no ho és.

 
Segons l’estudi, encara que els usuaris de les xarxes socials 
tenien molta confiança que podien jutjar la validesa del contin-

gut en línia, la majoria no va detectar els indicadors vàlids d’una 
publicació autèntica a les xarxes socials.

Estudi d’Ofcom
Als adults que usen xarxes socials se’ls va mostrar una publica-
ció oficial (en aquest cas del govern) i se’ls va preguntar quina 
de les característiques d’una llista que se’ls donava suggerien 
que la publicació era autèntica. Les característiques més comu-
nes que els usuaris van associar amb una publicació autèntica 
a les xarxes socials van ser la marca blava però també la infor-
mació continguda a la publicació.

La majoria (63%) va poder identificar correctament alguna de 
les característiques que demostren que una informació és ori-
ginal, inclòs el 47% que citava la marca blava al costat del nom 
del perfil, el 30% el nom de perfil i enllaços a altres llocs web ( 
21%).

No obstant això, més de la meitat (58%) va assenyalar caracte-
rístiques no vàlides com el logotip, la quantitat de «m’agrada», 
el disseny professional de la publicació i la informació contingu-
da a la publicació. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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En global, encara que set de cada deu (69%) usuaris adults 
d’Internet van dir que creien que eren capaços de jutjar si el 
contingut era veritable o fals, la majoria en realitat no va poder 
avaluar correctament les raons que indiquen si una publicació a 
les xarxes socials és autèntica.

Sis de cada deu (61%) usuaris de xarxes socials que van dir 
que estaven segurs d’encertar van revelar que no tenien les ha-
bilitats per fer-ho. El resultat va ser més gran entre el segment 
d’edat entre 55-64 anys (70%) i homes (65%) en comparació 
amb dones (58%).

Això revelaria que, encara que moltes persones poden identifi-
car indicadors que suggereixin que una publicació és autèntica, 
a d’altres els és difícil.

Perfils falsos a les xarxes socials
Encara que la majoria dels usuaris de les xarxes socials són ca-
paços de reconèixer un perfil de xarxes socials fals, un terç no 
pot, i hi ha certa confusió entre aquestes persones sobre què 
han de tenir en compte per determinar si un perfil és veritable 
o fals.

Als participants se’ls va mostrar una captura de pantalla simu-
lada d’un perfil fals i se’ls va preguntar si es pensaven que el 
perfil era autèntic. Gairebé set de cada deu (69 %) van encertar 
i van afirmar que no era autèntic, però la resta dels que es van 
pronunciar va dir que sí que era real (16%), o no ho sabien 
(15%). 

Després se’ls va demanar als participants que diguessin quines 
característiques mostraven si el perfil era autèntic o no. Aquells 
que creien que no era autèntic es van fixar al text, els enllaços 
web, la quantitat de seguidors/seguits i el nom de perfil. Van as-
senyalar la descripció sota la biografia (77%), l’enllaç a la des-
cripció (48%), la quantitat de persones que seguien (31%), la 
quantitat de seguidors (28%) i el nom d’usuari del perfil (25%).

Aquells que, per contra, van creure equivocadament que el per-
fil era autèntic, es van fixar més en les imatges i van assenyalar 
elements com una foto publicada (28%), la foto de perfil (24%), 
la descripció sota la biografia (16% ), el nombre de seguidors 
(15%) i el nombre de publicacions (13%). (Infografia: m-x.com)

NOTA: Podeu accedir a l’estudi Adults Media Use and Attitudes 
report 2022 CLICANT AQUÍ  
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20minutos.es estrena imatge
 
El nou redisseny de 20minutos.es 
és un nou gest de servei cap als 
seus lectors, diuen des del diari. 
“La nostra missió principal és afa-
vorir una societat ben informada, 
que no trobi límits ni barreres en 
l’accés als fets rellevants del dia a 
dia i que, per tant, pugui ser partícip al debat públic. La informa-
ció com a dret ha de ser objectiva i accessible, i la nova imatge 
de la nostra web cerca, precisament, adaptar-se als nous temps, 
millorant la rapidesa en l’accés als fets i proporcionant un entorn 
on consultar-los de forma més clara, intuïtiva i còmoda”.

L’objectiu del nou disseny és continuar a l’alçada i millorar en-
cara més l’experiència dels lectors en un món canviant. “Aquest 
redisseny destaca en la seva claredat, identitat i llegibilitat” , 
apunta Toni Cases, Fundador de Tric Media i consultor després 
del redisseny de la web. “Hem intentat que en aquesta nova 
etapa de 20minuts, els seus lectors puguin entendre millor i 
més ràpidament les notícies amb l’enfocament propi i singular 

que la redacció dóna a l’actualitat però sense oblidar-nos que la 
lectura sigui agradable i còmoda”. (Font: 20minutos

Torna el Diari La Veu del País Valencià

El Diari La Veu del País Valencià torna a publicar-se com a diari 
digital. Després que la capçalera hagués de tancar a finals del 
2019 per motius econòmics, avui el País Valencià recupera un 
dels mitjans referents del territori.

El mitjà impulsat per l’editor Moisès Vizcaino torna “amb la fi-
nalitat d’atènyer la igualtat lingüística en el sistema comunicatiu 
valencià i consolidar una capçalera 100% en valencià”.

La tornada del diari és possible gràcies al suport de 1.030 per-
sones, que anomenen “agermadades”, que aporten una contri-
bució econòmica anual, i a les subvencions de Plataforma per la 
Llengua, la Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya.

Uns dels objectius del mitjà és aconseguir més agermanament 
per poder créixer i ampliar el nombre de redactors a les dife-
rents comarques del País Valencià. En un article publicat a 
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l’edició d’avui, Moisès Vizcaino, impulsor del diari, afirma: “La 
responsabilitat és comuna i col·lectiva, vostra i nostra. Hui no 
tenim cap hipoteca institucional, com mai hem tingut cap hipo-
teca bancària, ni amb les grans corporacions empresarials. Tots 
nosaltres depenem de nosaltres mateixos”.

Nous suplements temàtics
A banda de recuperar la capçalera, Edicions Diari La Veu edi-
tarà la revista temàtica La Veu dels Llibres i, segons explica 
Comunicació 21, posarà en marxa dos suplements temàtics, 
Esplai La Veu i La Veu d’Hipàtia, que apareixeran durant aquest 
2022. (Redacció AMIC)

El nou digital esportiu de Vocento ja 
ha contractat 17 periodistes

La creació del nou diari esportiu de Vocento segueix el seu 
curs. El mitjà que dirigirà Óscar Campillo, exdirector de Mar-
ca, ha superat una primera fase del procés de selecció de re-
dactors i ja ha contractat un total de disset periodistes. Fonts 
de Vocento expliquen a ECD que els plans d’aquest nou mitjà 
de comunicació contemplen que el nou digital, el nom del qual 

encara no ha transcendit, compti amb un total de 75 treballa-
dors incloent-hi les àrees de redacció, comercial i producte. En 
aquests moments s’ha contractat el 50% de la redacció, el 85% 
de la secció de producte i el 20% de la divisió comercial.

Entre els periodistes contractats hi ha professionals de perfils 
molt diferents. Entre ells, per exemple, hi ha reporters capaços 
d’escriure notícies i grans temes sobre diversos esports. A 
més, es prioritzarà el criteri informatiu i la temàtica esportiva. 
Per això, no hi haurà contingut generalista. També s’evitaran 
expressament els titulars amb clickbait, és a dir, aquells que 
deixen fora del títol la clau més rellevant de la informació per in-
citar que el lector punxi a la peça. (Font: El Confidencial Digital)

Neix FactZ, la plataforma per verificar 
«el que importa a la generació Z»

El Màster en Periodisme de Dades i Factchecking de la Fun-
dació Blanquerna, integrada a la Universitat Ramon Llull, ha 
llançat recentment una plataforma de factcheking (FactZ), de-
dicada a verificar continguts i lluitar contra la desinformació en 
totes aquelles temàtiques que més interessen a la generació Z. 
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Segons els impulsors, «a FactZ tenim les coses clares. Seguint 
l’estil de la generació Z, volem fer-nos un espai a l’espai infor-
matiu a través de la verificació. Volem que ens conegueu i que 
confieu en nosaltres, fins a arribar a ser una marca que ens per-
meti verificar una major quantitat d’espais i continguts. Volem 
ser el que encara no existeix».

Des de Factz, indiquen, «volem que els joves participin actual-
ment i en el debat públic. Les xarxes socials tenen un paper fo-
namental a les nostres vides (i si creus que no, revisa el temps 
d’ús del teu telèfon)». (Font: Laboratorio de Periodismo)

El Washington Post ofereix una opción 
“Quick view” en el seu home mòbil

El diari The Washington Post ofereix al seu home per a dispo-
sitius mòbils una opció anomenada Quick view que, si s’activa, 
llança una versió més senzilla, menys gràfica, de la portada que 
permet repassar amb més rapidesa els titulars.

La imatge següent mostra una comparació de les dues ver-
sions. A l’esquerra, la normal, i a la dreta, la “Quick view” que 

s’activa amb un botó a la part superior. Per comprovar el fun-
cionament, cal entrar des d’un dispositiu mòbil a la home de 
washingtonpost.com.  (Font: Tendencias66)
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La publicitat en mitjans augmenta un 
5,2% el primer trimestre del 2022. La 
premsa, creix
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

La indústria publicitària manté el camí de creixement. L’últim 
informe d’I2P, realitzat per Arce Media i Media Hotline, estima 
un creixement de la inversió publicitària el primer trimestre del 
2022 del 5,2% respecte al mateix període de l’any passat. Si 
l’any passat, els ingressos des del gener al març suposaven 
1.332,6 milions d’euros, en el mateix període del 2022 s’eleven 
a 1.401,6 milions d’euros.

Segons aquest mateix informe, la televisió és el mitjà amb més 
recorregut gràcies a acumular 375,2 milions d’euros aquest pri-
mer trimestre, arribant al 26,8% del mercat. Un cop més, Atres-
media i Mediaset es reparteixen el 83,5% del total de la inversió 
en aquest sector, amb 159,7 milions per al grup de Sant Sebas-
tià dels Reis i 153,5 milions d’euros per al de Fuencarral.
 

Els mitjans digitals es conformarien, segons i2p, amb 157,3 mi-
lions d’euros millorant els registres un 2% respecte al primer 
trimestre del 2022. S’alçaria amb un 11,2% total del mercat i se 
situaria darrere de Search y Xarxes socials.

Aquests sectors ocupen el segon i el tercer lloc per volum crei-
xent un 4,7% i 6,4% respectivament. Junts freguen el 40% de la 
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participació del sector amb 282,5 milions d’euros i 275,2 milions 
d’euros respectivament.

La premsa creix un 7 per cent mentre les revistes retroce-
deixen al primer trimestre
Tot i que la premsa creix un 7% fins a superar els 64 milions 
d’euros, les revistes no tenen la mateixa sort. Retrocedeixen 
aquest primer trimestre un 0,4% conformant-se amb 15,5 mi-
lions d’euros. No és el mateix cas que la ràdio, que augmenta 
gairebé un 13% fins a assolir els 81 milions d’euros, davant 
els 71,7 que va signar el mateix període de l’any passat.(In-
fografia: Arce Media). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix 
l’estudi d’Estimació d’Inversió Publicitària del primer trimestre 
d’enguany, elaborat per Arce Media. CLICAR AQUÍ  

Smartme presenta el futur de la 
Publicitat

La companyia Smartme presenta el futur de la publicitat en un 
whitepaper per millorar optimització de mitjans i audiències i 
millorar l’atribució en mesurament end-2end. «Aprofitant el dia 
a dia de la publicitat ens parem a fer una reflexió sobre el pano-

rama de la indústria audiovisual i publicitària que està canviant 
tant els últims anys». L’accelerat canvi en el consum de mitjans, 
unit al declivi de les cookies està desafiant les empreses a bus-
car formes noves efectives i compatibles d‟arribar a les seves 
audiències sense envair la seva privadesa. “Saber quins mi-
tjans combinats arriben de manera òptima a cada target i quina 
eficàcia generen és el desafiament”.

A  Smartme afirmen que s’estan fent moltes preguntes. Han 
provat i testat diferents tecnologies i aproximacions. I els apre-
nentatges els han portat a construir una solució que, segons 
diuen, fa front al futur de la publicitat responent a dos grans rep-
tes: L’  optimització dels mitjans coneixent millor les audiències 
però respectant la seva privadesa. El  mesurament end-2end  
que permeti conèixer millor l’atribució. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3296.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El cert és que l’accelerat  canvi en el consum de mitjans, unit 
al  declivi de les cookies  està desafiant les empreses a  buscar 
formes noves efectives i compatibles  d’arribar a les seves au-
diències sense envair la seva privadesa. Smartme presenta el 
futur de la Publicitat en un whitepaper per millorar l’optimització 
de mitjans i audiències i millorar l’atribució. (Font: MAE – info-
grafia: capitalradio). NOTA: Us oferim el whitepaper “Así va a 
ser el futuro de la publicidad. Optimización y Medición end-2-
end”. CLICAR AQUÍ  

La publicitat ja no és “l’esgarriacries” 
de l’streaming: el 65% de la gent 
l’aprova

Durant molt de temps les 
plataformes de vídeo en 
streaming van renegar de 
la publicitat, a la qual no 
volien veure ni en pintura 
en els seus dominis per 
por d’espantar el consu-

midor. Les coses han canviat, però, i actualment tant Netflix i 

companyia com el mateix espectador estan disposats a obrir la 
porta a la publicitat en l’àmbit (una altra inexpugnable) del vídeo 
en streaming.

D’acord amb un recent estudi dut a terme als Estats Units per 
TiVo, el 65% dels espectadors toleraria els anuncis a canvi de 
poder gaudir de la televisió de manera totalment gratuïta. En 
aquesta mateixa línia, el 56% dels 4.500 espectadors consul-
tats en el marc de l’informe es llançarien als braços d’un servei 
de vídeo en streaming amb publicitat abans que contractar un 
proveïdor de pagament.

Així i tot, el 40% de la gent continua rebutjant completament 
qualsevol forma de publicitat i busca de manera activa plata-
formes de vídeo en streaming emancipades dels anuncis. De 
mitjana, l’espectador està subscrit a 3,5 serveis de vídeo en 
streaming pels quals paga 42,03 euros al mes. Tot i això, el 
25% preveu cancel·lar un o més serveis en el transcurs dels 
propers sis mesos. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia) NOTA: El Butlletí us dóna accés a l’informe de tendències 
de vídeo “Finding Balance in the Great Rebundling”, de Tivo. 
CLICAR AQUÍ  
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Al món hi ha 200 milions de creadors 
de contingut 

Un report patrocinat per LinkTree, i realitzat amb dades de Sta-
tista, Omnicore Agency i Global Media Insight revela que ja són 
200 milions els creadors de contingut a tot el món.

Per suposat, poquíssims tenen un sou digne d’aquesta profes-
sió i bastants són poc més que entusiastes. Així el desglossa-
ment per quantitat de seguidors:
  

• 23 milions dels considerats no tenen ni mil seguidors, així que 
el seu pas és anecdòtic.
• Sorprèn que 139 milions estan entre els 1 mil i 10 mil segui-
dors, ¡tots coneixem a algú així!
• 41 milions estan en el rubro de “Pro” amb entre 10 i 100 mil 
seguidors.
• Només el 10% superarien els 100 mil seguidors, i 5% (2 mi-
lions) el milió.
• 66% consideren que crear contingut és la seva feina de mig 
temps.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix el report complet. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: LinkTree)

Miquel Campmany és el nou degà 
del Col·legi del Màrqueting i la 
Comunicació de Catalunya
La candidatura encapçalada per Miquel Campmany ha es-
tat proclamada electa i formarà la nova Junta de Govern del 
Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya durant 
els propers tres anys. La nova Junta de Govern tindrà com un 
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dels seus principals objectius donar veu i representativitat a les 
principals disciplines i noves realitats que configuren un sector 
cada cop més ampli, dinàmic, eclèctic i innovador, perquè Ca-
talunya arribi a ser un dels seus grans pols de futur a Europa.

També es vol potenciar els serveis a tots els col·legiats, així 
com impulsar projectes de valor afegit per a tots els professio-
nals del sector, sobretot els joves, enfortint el vincle entre per-
sones, empreses i institucions. Un tercer objectiu central serà 
continuar ajudant els diferents perfils professionals a adaptar 
la creació i difusió de continguts a l’enorme transformació tec-
nològica i digital que ha viscut i segueix vivint el sector en els 
darrers anys.

Fomentar les col·laboracions i networking entre totes les dis-
ciplines, impulsar la investigació i el coneixement, aprofundir 
en la regulació de bones pràctiques i el codi ètic i, també molt 
important, apropar el Col·legi als professionals de tot el territori, 
són altres eixos estratègics del nou equip. (Font: MAE)
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L’Estat no pot espiar el teu mòbil 
impunement amb Pegasus: les lleis 
que acoten el CNI i la vigilància
Per Enrique Pérez / Xataca

Almenys 65 polítics, advocats i membres de la societat cata-
lana han estat afectats pel programari espia Pegasus, segons 
un informe de CitizenLab. El cas més gran d’espionatge cone-
gut amb el programa israelià i que apunta directament contra 
l’Estat espanyol, ja que segons afirmen des de NSO Group, els 
responsables d’aquesta eina, únicament altres països poden 
comprar el seu spyware exclusiu.

El mateix informe apunta cap al Centre Nacional d’Intel·ligència 
(CNI) com a principal sospitós d’haver aprofitat Pegasus per 
espiar els mòbils i les converses dels afectats. Tot i això, en 
ser preguntat per aquest fet, la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, s’excusa en “tot el que fa referència al CNI és secret”.

Qualsevol de nosaltres pot ser espiat.. No només els polí-
tics han estat espiats, també advocats, parelles i membres 
d’associacions civils. El qualificatiu d’independentista ha estat 
utilitzat en aquest cas, però en el passat hem vist espionatges 
dirigits contra altres grups. L’argument de la “seguretat nacio-
nal” sol ser esgrimit per justificar les accions del CNI. Avui són 
uns, demà poden ser uns altres...

... però la Constitució ens protegeix. Tot i això, les accions del 
CNI també estan subjectes a les lleis de l’estat. “El sotmetiment 
a la llei és total i absolut”, afirma Robles, que sosté que totes 
les seves actuacions es fan amb “control i autorització judicial”. 
Si aquestes actuacions es van fer com cal, vol dir que es va 
sol·licitar l’autorització d’un jutge abans d’espiar aquests mòbils.

David Maeztu, advocat especialitzat en dret d’internet, ens ex-
plica que les lleis i el Codi Penal ens protegeixen. “De la Cons-
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titució cap avall”, resumeix. “Tot juga perquè això no passi, en-
cara que ja veiem que sí que passa”, apunta. I aquí hi ha el 
problema de fons. Les lleis del nostre país sí que protegeixen 
els nostres drets fonamentals, però cal un judici en cada cas 
per intentar que sigui així. Judicis d’una complexitat tan elevada 
que en molts casos ni tan sols no s’arriben a iniciar.

Si un ciutadà diu haver estat espiat per l’Estat, el moviment següent 
ha de ser presentar una denúncia. Cosa que encara no s’ha fet per 
part dels diferents polítics catalans. Aquesta denúncia permetria 
destriar diversos assumptes. D’una banda, comprovar que un jut-
ge va autoritzar l’espionatge i també conèixer quins criteris es van 
utilitzar per autoritzar aquest espionatge. En cas que l’espionatge 
es considerés injustificat ara, l’afectat seria indemnitzat.

Segons descriu l’advocat Carlos Sanchez Almeida, hi ha hagut 
casos en el passat de “punxades” sense autorització judicial, 
però que després de la denúncia finalment han permès estal-
viar molts anys de presó al client en ser absolts.

Si el CNI va actuar pel seu compte, hi hauria responsabilitats 
penals. L’espionatge passa amb uns procediments establerts. 
En cas que determinats membres del CNI haguessin utilitzat 

Pegasus pel seu compte, estaríem davant d’un delicte i un jut-
ge acabaria depurant responsabilitats, previsiblement acusant 
qui donés l’ordre i fins i tot els comandaments que haguessin 
permès executar-la. Precisament per evitar això és on es pro-
cedeix sempre sota ordre judicial.

Sense indicis de delicte, el jutge no autoritzarà (teòricament) 
una acció desproporcionada com un espionatge. Queda for-
ça clar que perquè hi hagi espionatge, hi ha d’haver una or-
dre judicial, ja que s’estan afectant diversos drets fonamentals. 
Però aquest jutge segueix les mateixes lleis i, per tant, hi ha 
d’haver un indici de possible delicte perquè el jutge autoritzi 
l’espionatge. Hi ha d’haver un motiu perquè es dugui a terme 
aquesta acció. I aquí és on entrem als grisos, als matisos, als 
arguments que acaben decantant el cas cap a un costat o altre.

El jutge ha de donar les “raons que justifiquen aquesta intro-
missió. Contestar per què aquesta mesura és proporcional i ne-
cessària. Una altra cosa és que els jutges no sempre fan una 
ponderació adequada”, explica Maeztu. L’advocat exposa que 
perquè hi hagi espionatge, el jutge ho ha de considerar apro-
piat, però deixa entreveure que aquesta autorització no sempre 
és prou reflexionada.
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“Això és el que s’intenta esbrinar. Quin tipus de delictes s’està 
intentant prevenir o investigar, perquè aquesta acció concreta 
sigui necessària”, explica Maeztu com a clau del que s’hauria 
d’aclarir. “Si no indici de delicte, no hi ha res a investigar”.

“Aquí la clau d’això és que el delicte que se t’imputa no té relle-
vància perquè hagi procedit a la identificació, aleshores, tota la 
resta està viciada de nul·litat, i això és el que jo demanaria en 
principi”, apuntava el advocat durant el judici amb Anonymous, 
encara que el seu argument va ser desestimat.

No és només espiar, sinó com es fa. “En principi si és amb 
autorització judicial, Pegasus no és un codi maliciós, és un pro-
gramari. Perquè té un propòsit”, reflexiona Maeztu. Pegasus 
és una eina, però la seva aplicació pot ser molt diferent a cada 
cas. “La sofisticació i la personalització dels missatges varien 
segons els intents”, expliquen des de Citizen Lab, apuntant que 
en molts casos hi havia un perfil molt detallat de l’objectiu. Per 
afectar els mòbils, els atacants van arribar a suplantar l’Agència 
Tributària, la Seguretat Social i fins i tot una ONG com Euro-
pean Digital Rights (EDRi).

Aquest fet per si mateix pot tenir les seves pròpies implicacions 
legals. En resposta a ElDiario.es, des d’EDRI expliquen que 
estan estudiant prendre accions per fer-se passar per una orga-
nització de drets humans per a un atac de phishing.

A més del mètode per obtenir la informació, aspectes com què 
es fa amb aquestes dades o durant quants temps es conserven 
també són elements a considerar i que no sempre es tenen 
suficient en compte. (Infografia: MuySeguridad)

Elon Musk tanca l’acord de compra de 
Twitter per 44.000 milions de dòlars

El consell d’administració de la xarxa social, que es mostrava 
contrari als desitjos d’Elon Musk, ha reculat i ja ha tancat la 
venda de la companyia al fundador de Tesla i l’home més ric del 
planeta, que a mitjans d’abril va proposar de comprar l’empresa 
per 43.394 milions de dòlars (39.803 milions d’euros). Els inver-
sors rebran 54,20 dòlars per cada acció, segons un comunicat 
enviat per la companyia aquest dilluns. Aquest preu se situa un 
38% per sobre del nivell a què cotitzaven els títols a comença-
ments de mes. 
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Segons el New York Times, els onze membres del consell de 
Twitter s’haurien reunit fins a la matinada d’aquest mateix di-
lluns per discutir amb Musk la seva oferta no sol·licitada, segons 
han informat sota condició d’anonimat fonts coneixedores de la 
situació, afegint que les parts estaven discutint els detalls de la 
transacció, inclòs un cronograma i les tarifes que s’abonarien si 
se signava un acord i finalment no es completava.

Així mateix, el diari de referència per a Wall Street, The Wall 
Street Journal, apunta que el gir a la postura del consell de 
Twitter es produeix després que Musk s’hagués reunit en pri-
vat divendres passat amb diversos accionistes de l’empresa 
per exposar els avantatges de la seva proposta, a més de 
comprometre’s a abordar els problemes de llibertat d’expressió 
que considera que afecten la plataforma. En qualsevol cas, tots 
dos diaris adverteixen que encara no s’ha arribat a cap acord 
i que les parts podrien finalment no arribar a posar-se d’acord. 
(Font: El Confidencial)

Guia gratuïta de Google per a 
periodistes

Google ha reunit en un dossier en espanyol tots els recursos 
que ofereix per als periodistes, amb la intenció que puguin ser 
descoberts els que encara no es coneixen, i treure’n més profit 
als que ja es fan servir a les redaccions. 

La iniciativa forma part de Google News Initiative. Aquest llibre 
d’eines -indiquen des de Google- està dissenyat per a periodis-
tes. “Treballant amb experts de la indústria, hem creat això per  
ajudar periodistes a reforçar les seves habilitats digitals”.
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La guia consta de sis seccions: 

Troba.-  Es detallen les eines que ajuden els periodistes a clas-
sificar, trobar i verificar la informació. Entre elles destaquen, a 
banda del mateix cercador, altres com Google Trends, alertes, 
Pinpoint o Google Acadèmic.

Verifica.- Google ha desenvolupat eines digitals per ajudar a 
verificar l’autenticitat i precisió de les imatges, vídeos i informes 
que es troben a les xarxes socials i al web. Algunes de les eines 
són: cerca d’imatge a la reversa o Fact Check Explorer.

Compte.-  Google ha desenvolupat eines que poden ajudar a 
donar vida a les narratives. Des de transformar estadístiques 
en bells gràfics interactius, fins a usar la Terra com a llenç per 
explicar històries. Algunes eines són: Flourish, Web Stories, 
Google Earth o Google Earth Studies, Youtube, etc.

Atreu.- Eines dissenyades per treballar juntes «per resoldre el 
misteri de com construir un negoci impulsat per les dades i les 
decisions editorials que ajudaran a recolzar-lo». Algunes de les 
eines són: News Tagging Guide, News Consumer Insights, o 
Real Time Content Insights.

Protegeix.- Eines per ajudar a protegir els comptes, protegir 
els llocs i garantir un accés segur a la web oberta. Exemples: 
Programa de protecció avançada, Project Shield, etc.

Nous productes i recursos.- L’última secció està dedicada a 
productes com ara Google Discover, Google News o Google 
News Lab.

Google recorda a més que hi ha una web exclusivament de-
dicada a recursos periodístics (en anglès). (Font: Periodismo.
com – infografia: Google). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita 
l’accés a la Guia gratuïta de Google per a periodistes. CLICAR 
AQUÍ  

Cinc eines per descarregar imatges 
png. gratis

Si cerques llocs web que et permetin descarregar imatges PNG 
per als teus projectes, pots tenir en compte aquesta sèrie de 
suggeriments. Totes les opcions que esmentem permeten fer la 
descàrrega de forma gratuïta, però no oblidis revisar les condi-
cions d’ús.

NOVES EINES

https://newsinitiative.withgoogle.com/resources/journalism/
https://newsinitiative.withgoogle.com/resources/journalism/
https://www.amic.media/media/files/file_352_3295.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_3295.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

PNG ALL.- A PNG ALL trobarem milers d’imatges organitza-
des en diferents categories, que comprenen la majoria de les 
opcions que busquem per als nostres projectes personals. Un 
detall a tenir en compte és que el lloc deixa clar que les imatges 
són per a ús personal a causa dels seus termes de copyright.

CleanPNG.- CleanPNG compta amb desenes de milers 
d’imatges en format PNG que comprenen temes actuals com 
el Coronavirus. A més, hi ha centenars d’imatges amb frases 
originals, divertides i atrevides en anglès. Veuràs que no només 
ens permet cercar imatges sinó que també ens dóna la possi-
bilitat de pujar aquelles que desitgem compartir amb la resta 
dels usuaris.

Free PNGimg.- Dins del lloc web de Free PNGimg trobarem 
més de 50.000 imatges en PNG així com icones, ClipArts i dis-
senys especials per utilitzar en llocs web. A més de la barra de 
cerca, Free PNGimg ens permet buscar triant el color dominant 
a les imatges. Per això, només hem de seleccionar «Color» a 
la barra superior i desplegar el menú que ens permet triar-ne 
un. I per descomptat, també podem valdre’ns d’algunes de les 
etiquetes per filtrar-ne els resultats.

Pngtree.- Pngtree té milers d’imatges PNG, així com altres re-
cursos com a fons que podem emprar per adornar els nostres 
treballs. Trobaràs imatges generals, així com aquelles que te-
nen relació amb èpoques especials de l’any, com ara Nadal, 
Cap d’Any, etc. I si estàs acostumats a fer servir Photoshop, 
veuràs que aquest lloc et permet descarregar les imatges en 
format PSD.

PNGKey.- A PNGKey trobarem una extensíssima galeria de 
més d’1 milió d’imatges en format PNG que podem fer servir en 
els nostres projectes. Podem filtrar les imatges per categories, 
paraules clau i una sèrie d’etiquetes per filtrar-ne els resultats. I 
la descàrrega es fa automàticament sense necessitat de passar 
per registre, i no requereix atribució. (Font: wwwhatsnew)

Google Cloud estrenarà al maig un 
node a Espanya

D’un temps ençà, sembla que tothom sap/intueix què és el nú-
vol; o, almenys, té clar que “en algun lloc d’Internet” es poden 
desar els missatges, documents, fotos, vídeos i dades perso-
nals. Però tota la informació ocupa espai i requereix una in-
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fraestructura menys etèria que els núvol, segons explica Marc 
Merino a Genbeta.

El negoci de proveir aquesta infraestructura és tan sucós com 
restringit a pocs actors, entre els quals destaquen els serveis 
d’Amazon (AWS), Microsoft (Azure) i Google (Google Cloud) . 
En aquest ordre, a més… això és un problema, perquè Google 
Cloud —que ja té 12 anys d’existència— no sembla estar a 
prop d’assolir el segon lloc, i el 2019 fonts de la plataforma van 
suggerir que si això no passava el 2023 com a molt tard aban-
donarien aquest mercat.

Tot i això, o bé han canviat d’idea en els últims anys o confien 
a donar la sorpresa en els propers 8 mesos, perquè des de 
Google acaben d’anunciar la inauguració d’una nova ‘regió’ o 

node per a Espanya del seu servei Google Cloud que perme-
trà accelerar els accessos al vostre núvol des de Espanya en 
estar les dades físicament més a prop de l’usuari (per més que 
avanci la tecnologia, els paquets de dades segueixen havent 
de viatjar físicament, i les latències baixes són alguna cosa a la 
qual tothom aspira en aquest negoci).

Aquest nou node es posarà en marxa el dia 25 de maig (amb 
esdeveniment en línia d’inauguració inclòs), aconseguint així 
fer més atractius els seus serveis per a les empreses de la Pe-
nínsula i rodalies. (Font: Genbeta)

Obliguen Google a incloure botó per 
rebutjar totes les galetes, però només 
a Europa
Han estat llargs anys de disputes entre Google i els ens regula-
dors de la privadesa a Europa ; tanmateix, ja es pot dir que els 
esforços d’aquests darrers estan donant fruits. Segons reports 
recents, els de Mountain View han cedit als requeriments del 
continent segons les seves lleis, i ja van estrenar un botó que 
permet rebutjar totes les cookies d’un lloc web amb un sol clic.
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Tot forma part de les noves opcions estrenades per rebutjar ga-
letes a Europa. Es tracta d’un mecanisme que reemplaçarà les 
conegudes caixes de diàleg que apareixen a cada portal –i que 
encara continuaran vigents a la resta del món–. Les mateixes 
violaven el dret de dades personals segons la legislació de la 
Unió Europea.

Google, doncs, s’ha vist obligat a oferir tres opcions clares i 
concises cada vegada que un portal vulgui administrar cookies. 
Els botons respecte aquests són ara: acceptar tots, rebutjar tots 
i més opcions. Segons el Centre europeu de drets digitals, un 
90% de tots els usuaris fan clic a ‘Acceptar totes les cookies’, 
però només un 3% realment les desitgen. (Font: La República)

WhatsApp estaria treballant en la 
funcionalitat “Comunitats”, semblant 
als servidors de Discord
Igual que les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria fa 
anys que treballen per abastar, cada vegada més, un major 
ventall de possibilitats i serveis de comunicació: dels stories als 
estats, passant pels xats grupals. En aquest context, WhatsApp 

estaria treballant en una nova funcionalitat anomenada “Comu-
nitats”, enfocada a facilitar la gestió de grups amb temàtiques 
relacionades.

La nova funcionalitat permetria reunir en un mateix lloc grups 
temàticament relacionats per gestionar-ne l’accés i administrar-
los. L’objectiu no és altre que tenir diversos grups de conversa 
connectats per oferir més control a l’administrador de tots. 

En aquest sentit, el moviment suposaria l’acostament de Whats-
App a aplicacions com Slack o Discord, utilitzades especialment 
en entorns laborals. En aquestes plataformes, una empresa po-
dria comptar amb el seu propi espai o servidor, i dins d’aquests, 
gestionar diferents grups d’usuaris corresponents, per exemple, 
els diferents departaments o àrees de negoci. En aquest sentit, 
cada grup funcionaria de manera independent, però estarien 
connectats dins un mateix lloc. (Font: WABetaInfo)
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Conèixer la Generació Z, bàsic per a 
l’editor
Per  Gretchen A. Peck / Editor & Publisher

L’objectiu d’anomenar i quantificar les generacions (boomers, 
Gen X, Millennials i ara Gen Z) és entendre-les millor, embolicar 
el context al voltant de les seves experiències col·lectives al 
món. Per als editors de notícies, entendre els matisos genera-
cionals és essencial per a un màrqueting efectiu i un públic crei-
xent. Un repte perenne al qual s’enfronten és la millor manera 

d’atraure als lectors, oients i espectadors més joves. L’ideal, és 
clar, és estimar el públic jove, mantenir-lo compromès i infor-
mat, demostrant dia rere dia la proposta de valor de l’editor de 
notícies. L’objectiu és guanyar-se la confiança perquè la relació 
entre la font de la notícia i el subscriptor sigui galvanitzada i 
permanent.
 
El Pew Research Center defineix la Generació Z com les perso-
nes nascudes el 1997 i després, citant el 1996 com “un tall signi-
ficatiu entre els Millennials i la Gen Z per diverses raons, inclosos 
els factors polítics, econòmics i socials clau que defineixen els 
anys de formació de la generació Millennial.” Aquesta és una ge-
neració que “sempre està activa”, segons Pew, en referència a la 
relació de la Generació Z amb la tecnologia i les xarxes socials.

La generació Z també és una generació que va néixer en 
l’adversitat. Tot i que semblaven destinats a heretar una economia 
i una oportunitat sòlides, la pandèmia de la Covid-19 va derrocar 
aquestes nocions, Kim Park i Ruth Igielnick del Pew Research 
Center van informar en el seu informe de 2020: “A l’avantguarda 
de l’edat adulta i davant d’un futur incert: el que sabem. sobre la 
generació Z fins ara”. Una enquesta del Pew Research Center de 
març de 2020 va informar de manera sorprenent que la meitat, el 
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50%, de la generació Zer (de 18 a 23 anys) va dir que ells o algú 
de la seva llar havien perdut la feina o havien rebut una reducció 
salarial com a conseqüència de la pandèmia.

Però aquesta generació, notablement més diversa que les an-
teriors, encara aspira. Pew Research informa: “Tenen menys 
probabilitats d’abandonar l’escola secundària i més probabili-
tats d’estar matriculats a la universitat. Entre els joves de 18 
a 21 anys que ja no van a l’institut el 2018, el 57% estaven 
matriculats en una universitat de dos o quatre anys. Això es 
compara amb el 52% entre els Millennials el 2003 i el 43% entre 
els membres de la Gen X el 1987”.

La generació Z també té una perspectiva diferent sobre els pro-
blemes del món i el paper del govern per resoldre’ls. “La gene-
ració Zer de set de cada 10 diuen que el govern hauria de fer 
més per resoldre els problemes, mentre que el 29% diu que el 
govern està fent massa coses millor deixades a les empreses i 
als particulars”, van informar Park i Igielnick.

La generació Z està connectada, té coneixements digitals i està 
preocupada per qüestions socials i polítiques, però què desitja 
o exigeix aquesta generació d’un proveïdor de notícies? Què 

els dirigeix a una font de notícies? Què els inspira a pagar pel 
contingut de notícies? Què es necessita per guanyar-se la seva 
confiança?

Notícies per a la propera generació
Gran part del que vam aprendre sobre la Gen Z a partir de les 
troballes de Pew Research es va demostrar en un estudi re-
cent de la News Media Alliance (NMA): “Al voltant de la meitat 
dels consumidors de la Gen Z (51%) informen de llegir notícies 
diàriament”, va informar el personal de NMA en un resum dels 
resultats. “La majoria (60 per cent) diuen que probablement fa-
rien servir productes de notícies locals, mentre que un terç (33 
per cent) diuen que probablement pagaran per notícies locals. 
No és d’estranyar que els vint-i-uns prefereixin rebre notícies en 
línia a través d’aplicacions de xarxes socials i cerques web en 
lloc de imprimir-se. Volen notícies que s’han personalitzat se-
gons les seves preferències durant tot el dia. Els motivadors per 
subscriure’s als mitjans de comunicació locals inclouen proves 
gratuïtes i contingut especial dirigit a ells”.

Aquesta generació també té una preferència per “visuals, ví-
deos sorprenents i una aplicació i un lloc fàcils de navegar”, van 
dir als agrimensors.
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L’estudi també va revelar com d’important és que els consumi-
dors de notícies de la Gen Z es vegin representats en la cober-
tura de notícies i la cobertura dels temes que més els importen: 
justícia social, drets civils, discriminació racial, medi ambient/
canvi climàtic, finances i salut. i benestar.

Informar el públic de la Gen Z depèn de conèixer-los on es tro-
bin, va suposar NMA. Els podcasts en són un bon exemple. Els 
editors de notícies han aprofitat l’àudio com un nou mitjà per ex-
plicar històries al públic en qualsevol moment. Alguns han creat 
podcasts sobre temes d’importància per als oients de la gene-
ració Z: el clima, la justícia social i els informes pràctics basats 
en fets, com el podcast Coronavirus Fact vs. Fiction de CNN.

“Per a notícies locals, estan interessats en el clima, esdeveni-
ments/arts i entreteniment, i altres notícies sobre la seva ciutat”, 
va explicar el personal de NMA. Aquest coneixement, sobre 
com la Gen Z vol descobrir notícies i els temes més importants 
per a ells, permet als editors de notícies invertir de manera 
intel·ligent per arribar-hi.

“Els resultats de l’estudi són emocionants pel que fa a les opor-
tunitats que presenten per als mitjans de comunicació”, va ex-

plicar al resum Rebecca Frank, vicepresidenta d’investigació i 
coneixements de NMA. “La generació Z posa èmfasi en les no-
tícies creïbles, precises i verificades, que és exactament el que 
proporcionen els nostres membres. Els mitjans de comunica-
ció que apliquen els coneixements d’aquest informe tindran un 
avantatge diferent sobre altres proveïdors de contingut perquè 
la qualitat del seu contingut ja compleix les expectatives de la 
generació Z”. (Infografia: News Media Alliance)

Com produir i mesurar l’impacte en el 
vostre periodisme

Es tracta de fer un seguiment d’una gran varietat d’aspectes, 
des de la presentació de la història fins a l’execució i la promo-
ció, per assegurar-vos que les vostres històries puguin afectar 
les comunitats a les quals es creen al servei.
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Consells per produir impacte a la vostra redacció.
Penseu en l’objectiu de la història quan feu una pluja d’idees 
sobre maneres de produir i mesurar l’impacte. Quin problema 
intenta la història crear consciència o canviar? Qui és el públic 
objectiu? Quins són els principals actors del paquet? Qui es veu 
afectat pel tema de la història? Qui pot prendre canvis/decisions 
basant-se en la teva història per a la millora de tots? 

Penseu en maneres de mesurar l’impacte en un valor numèric. 
Sovint hi ha maneres de mesurar l’impacte en una dada que 
pot ser un bon recurs proporcionant números específics que 
mostren canvis, o per comparar-los amb altres projectes, ja si-
guin termes de cerca que van augmentar, entrenaments que la 
vostra comunitat va buscar, aquests temes que s’introdueixen. 
a l’ajuntament o redactat en canvis de lleis, etc. 

Planteja estratègies per abans, durant i després de la publicació de 
la història. Necessites temps abans de la publicació de la història per 
planificar. Hauríeu d’executar tàctiques i mesurar l’impacte abans, 
durant i després de la publicació. Per als grups de defensa i les or-
ganitzacions sense ànim de lucre, doneu-vos temps suficient per fer 
trucades si encara no teniu connexió allà. De vegades parlava amb 
diverses persones abans de connectar amb la persona adequada. 

Les oportunitats d’impactar els productes són infinites.  Pensa 
en gran. Utilitzar les xarxes socials, SEO, formació, dades, en-
questes i llistes de correu electrònic massives per impactar la 
producció. Podeu ampliar la informació des d’aquest link. (Font: 
Reynols Journalism Institute – infografia: Universidad Isabel I)

Cau la confiança del consumidor per 
la inflació i la guerra

Segons la primera edició del 2022 de l’Informe Perspectives 
del Consumidor de Kantar, que de manera trimestral analitza 
la confiança del consumidor espanyol al voltant de l’economia 
pròpia i del país, la inflació i la crisi ucraïnesa han produït una 
caiguda important de la confiança . del consumidor. Després 
del tímid creixement observat en els darrers períodes, aques-
ta “doble crisi” genera un descens de la confiança de gaire-
bé 12 punts, principalment causat per una forta baixada de la 
valoració del moment per fer compres. Tot i aquesta baixada, 
és destacable el fet que els indicadors relatius a la seguretat 
dels ingressos o dels llocs de treball dels ocupats no han can-
viat respecte a l’onada anterior, quan vèiem que la seguretat a 
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la pròpia ocupació assolia valors màxims. Tampoc no trobem 
grans variacions en els relacionats amb la situació econòmica 
de la llar.

Un 43% dels consumi-
dors espanyols creuen 
que cal reduir els nivells 
de consum, 14 punts més 
que el trimestre anterior. 
No obstant això, molts 
mostren certa reticència a 

retallar despeses en activitats i articles d’oci.

Tot i que s’observa una certa percepció de “temporalitat” sobre 
aquesta crisi, els efectes sobre la valoració del moment per fer 
compres són clars, encara que amb diferents afectacions entre 
les quals podem destacar que els espanyols mostren certa re-
sistència a retallar les despeses en lleure. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: ESAN)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Perspectivas del 
consumidor-Marzo 2022, de Kantar. CLICAR AQUÍ  

Canadà vol obligar per llei els gegants 
tecnològics a negociar el pagament 
per continguts amb els mitjans

El Govern canadenc  segueix els passos  de l’australià i aca-
ba d’introduir nova legislació amb l’objectiu de forçar les grans 
plataformes tecnològiques i altres intermediaris a compensar 
els mitjans del país per l’ús dels seus continguts. L’anomenada 
Online News Act està pendent d’aprovació parlamentària i esta-
bleix que  si no hi hagués acord entre parts s’iniciaria un procés 
d’arbitratge obligatori gestionat pel regulador nacional de radio-
televisió i telecomunicacions (CRTC). Aquest organisme seria 
a més el que determini quins actors de cada segment seran 
afectats per la llei i en quines condicions, a diferència del que 
passa a Austràlia.

El document presentat obre la porta que els mitjans puguin ne-
gociar en conjunt  amb els gegants tecnològics malgrat la nor-
mativa antimonopoli del país. L’exempció d’aquest procés de 
la vigilància de la competència al sector també es dóna en una 
proposta similar als EUA i parteix de la base que els mitjans 
menys rellevants poden obtenir així un acord més beneficiós.
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L’impacte d’aquesta legislació es xifra en què empreses com 
Meta o Alphabet  acabarien costejant al conjunt de les negocia-
cions almenys el 30% dels costos de manteniment de les redac-
cions canadenques , segons estimacions prèvies. Això significa 
al voltant de 100 milions de dòlars a l’any que haurien de ser re-
invertits en gran part a finançar la sostenibilitat de l’ecosistema 
informatiu canadenc. (Font: Dircomfidencial)

Neix EnpresaBidea, el diari econòmic i 
empresarial en euskera

Dilluns, 25 d’abril, va començar una nova etapa per a l’equip 
de Via Empresa: va néixer EnpresaBIDEA. EnpresaBIDEA és 
el diari digital sobre economia i empresa fet “en i per a” Eus-
kal Herria i per descomptat, en euskera. El nom denota paren-
tiu: formem part d’una mateixa manera d’entendre l’actualitat 
econòmica i empresarial i com es relaciona amb el nostre dia a 
dia. Compartim, també, la visió i la determinació per contribuir 
al relat d’aquesta realitat des del nostre propi idioma, tant en 
català com en euskera.

Via Empresa participa del nou diari al costat de l’equip basc 
que, des de les redaccions de Donostia–Sant Sebastià i Bilbao 
lidera el projecte. Amb aquest nou instrument, l’editora catalana 
afirma que “pretenem generar i compartir aprenentatges, do-
nar suport a iniciatives empresarials amb les quals compartim 
ADN i vincular-nos, encara més, a projectes innovadors que 
construeixen, des de l’honestedat, l’autenticitat i la proximitat.” 
(Font: MAE)

Al servei del teu públic: Table Stakes 
Europe Report 2

 

Com poden les redaccions identificar i arribar a nous públics? 
Com pot una mentalitat centrada en l’audiència permetre que 
diferents departaments col·laborin de manera eficaç? A la pràc-
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tica, com comença a desenvolupar productes per a aquests 
públics?

L’informe Table Stakes Europa Report 2 analitza aquestes pre-
guntes sobre les estratègies centrades en l’audiència que la 
premsa pot adoptar. A mesura que les redaccions s’esforcen 
per contribuir a l’èxit dels seus negocis en els seus desenvolu-
paments digitals, cada cop és més evident que els més reeixits 
entre ells s’han centrat primer en les necessitats del seu públic. 
Aquestes redaccions van descobrir com podrien servir millor 
aquestes audiències mitjançant un periodisme digital de qualitat.

La major part del contingut d’aquest informe es basa en la se-
gona edició del programa Table Stakes Europe (TSE). Veureu 
moltes referències a termes com ara “Table Stakes”, “mini-edi-
tors” i fins i tot l’enfocament “el públic primer”, que és el centre 
del mètode Table Stakes.

La mentalitat centrada en l’audiència també està molt lligada a 
qüestions de diversitat i inclusió, que l’informe us convidarà a 
preguntar-vos. El teu article reflecteix els valors del teu públic? 
Què passa amb els nous públics potencials als quals t’esforces 
per arribar. En l’informe també trobareu consells sobre com 

pensar en les vostres habilitats d’escriptura i organització i so-
bre com ajustar-les de manera que fomenti l’enfocament en el 
treball digital i enfocat a les necessitats del públic. (Font i info-
grafia: World Association of News Publishers). NOTA El Butlletí 
us ofereix l’informe “Mieux comprendre les besoins de vos au-
diences”, un raport de WAN-IFRA. CLICAR AQUÍ  

Recursos per a periodistes que 
escriuen en espanyol

 
La nostra sèrie de vuit guies dissenyades per donar suport als 
periodistes que cobreixen temes globals s’acaben de traduir a 
l’espanyol. Creades com a part de l’Assemblea de Periodisme 
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Independent, les guies ofereixen bones pràctiques, consells i 
eines pràctiques per ajudar els periodistes a cobrir els reptes 
més urgents del món, com ara les vacunes, la migració i el can-
vi climàtic.

L’Assemblea de Periodisme Autònom és un programa gratuït 
dissenyat per connectar i potenciar els periodistes autònoms a 
Europa. L’interessat pot clicar en aquest link: https://journalis-
massembly.com/register. També us convidem a la descàrrega 
de les guies gratuïtes: recursos per a periodistes que escriuen 
en espanyol. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Programa intensiu d’estratègia en Xarxes Socials - Segona 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 5, 12 
i 19 de maig (10 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 queda-

ran penjats i es podran visualitzar de manera remota per a qui 
no pugui assistir a les sessions en directe.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodis-
tes.- Curs Presencial. 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 orga-
nització o empresa, per tal de poder trobar projectes afins, que 
portin a desenvolupar col·laboracions o a establir noves idees 
de negoci. D’aquesta manera, es poden unificar esforços i re-
cursos, crear equips de treball o col·laboradors que sumin els 
seus talents i professionalitat.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 2 al dimarts 31 de maig (6 hores) - 
Tens un compte de Mailchimp però mai has posat ordre als con-
tactes i subscriptors? La gestió de les audiències és bàsica per 
tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En aquest taller, 
a càrrec de Marta Aguiló, veurem totes les eines que Mailchimp 
ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així 
poder fer enviaments més segmentats i efectius.
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Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- Sessió on 
line en directe. Dimarts 3 de maig (De 10.00h a 11.30h) - Aquest 
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-
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. 

Tècniques de Negociació i Lideratge.- Curs Presencial. Giro-
na. Dimarts 10 i dijous 12 de maig (De 10.00h a 14.00h). Bar-
celona, Dijous 23 i 30 de juny (De 10.00h a 14.00h) - En aquest 
curs, creat per Josep Salvat, abordarem tant les qüestions bà-
siques a tenir en compte a l’hora de comunicar-nos amb la “part 
contrària” com aquells comportaments verbals i no verbals que 
cal tenir en compte en tots els processos de lideratge i negocia-
ció, tan vers un equip humà com per dirigir un projecte profes-
sional amb la visió més transversal possible.

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-
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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.

Taller de perfeccionament de locució de productes audiovi-
suals.- Curs Presencial. Barcelona, Dimecres 11 de maig (De 
10.00h a 14.00h) - L’objectiu d’aquest taller, a càrrec de Xavier 
Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional a millorar 
a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: veus en off 
de notícies, reportatges, documentals, voice-over, publicitat... 
El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i l’expressió. 
És una formació eminentment pràctica i pensada per a profes-
sionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Curs Presencial. Bar-
celona, Dijous 12 i dijous 17 de maig (De 09.30h a 14.30h) - El 
curs, impartit per Josep M. Brugués, ensenya als participants 
a plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla de comunica-
ció estratègic en totes les seves fases (auditoria; missió i visió; 
estratègies; públics; accions; avaluació i control) en el marc 
de qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les darre-

res tendències en comunicació corporativa i els nous canals 
d’informació.

Crea i edita vídeos amb el mòbil - Nivell avançat.- Curs Pre-
sencial. Barcelona, Divendres 13, 20 i 27 de maig (De 10.00h 
a 14.00h) - En aquesta formació, dirigida per Jordi Flamarich, 
aprofundirem en els diferents tipus de vídeos que podem gra-
var amb el mòbil, practicarem les tècniques associades: en-
trevistes, testimonis, tutorials, vídeo en vertical, video-selfies i 
tractarem aspectes tècnics que donaran als teus vídeos el to 
professional que busques: subtítols, logotips/mosques, caretes 
d’entrada i sortida, música de fons...

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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Periodisme local entre fronts
Per Philipp Kronhn / Faz.net

El periodisme local és una preocupació, és l’eix vertebrador de 
la democràcia. Aquí es negocien els problemes a la porta: pro-
blemes de residus i aigües residuals, la qualitat del transport 
públic local, l’oferta de llar d’infants. Les circulacions dels diaris 
locals estan disminuint a un ritme que es pot qualificar fàcilment 
de preocupant. Però encara no és possible predir si la caiguda 
de la tirada mitjana, per exemple a Alemanya, de 18 milions 
d’exemplars fa dues dècades i mitja als 10 milions es pot conti-
nuar o no. Els observadors benèvols podrien notar una norma-
lització en la circulació, ja que el nivell actual s’acosta més al 
de 1970 que al 1995.

Com canvia el comportament dels usuaris de la generació més 
jove és important per al desenvolupament posterior. Aquí hi ha 
una mica d’esperança. Al cap i a la fi, set de cada deu lectors 
menors de 29 anys acudeixen al diari local per informar-se de 
temes polítics. Així, els títols locals estan per davant dels diaris 
nacionals. No obstant això, els menors de 29 anys també són la 
cohort amb menys probabilitats que qualsevol altre grup d’edat 
d’informar d’utilitzar el diari local per a informació, i d’utilitzar 
més xarxes socials com Twitter, Facebook i Telegram. Així, dis-
tribueix el seu pressupost de temps en l’economia de l’atenció 
a més mitjans.

Però les crisis només es poden il·lustrar de manera limitada 
amb xifres. La seva extensió sovint no és immediatament evi-
dent. El fet que el nombre d’empleats a temps complet a les 
empreses de mitjans caigués ostensiblement el 2019, segons 
una enquesta d’Statista, no és un bon senyal. Els mitjans de 
comunicació han d’estalviar i intentar publicar el mateix nombre 
de pàgines amb menys empleats. Això ha d’anar a costa de la 
intensitat i la qualitat de la recerca. No es recullen xifres més 
precises sobre la quota de les oficines editorials locals. En el 
millor dels casos, també es poden produir proves anecdòtiques 
sobre el nombre de pàgines que han estat investigades pels 
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mateixos periodistes i que no estan plenes de textos d’agències 
de notícies o fins i tot de textos de relacions públiques.

Quan l’antic editor de Tagesspiegel Sebastian Turner va donar 
una conferència sobre el 40è aniversari del Premi de Periodis-
ta Local alemany de la Fundació Konrad Adenauer el 2020, la 
seva conclusió va ser crítica. “Les associacions d’editors no vo-
len fer un gran enrenou per l’erosió creixent, i les associacions 
de periodistes no volen parlar gaire sobre el fet que bona part 
dels seus membres potser abans havien estat periodistes inde-
pendents, però ara treballen en marquèting o per a publicacions 
de clients o papers publicitaris.” La necessitat financera impulsa 
alguns a aquest doble paper.

no volen parlar tan sobre el fet que bona part dels seus mem-
bres poden haver estat periodistes independents en un mo-
ment, però ara ho són. treballant en relacions públiques o en 
publicacions de clients o papers publicitaris.” Les dificultats fi-
nanceres fan que alguns tinguin aquest doble paper.

Bild va pintar un quadre especialment pessimista del periodisme 
local als Estats Units. Tot i que només hi ha tres diaris d’àmbit 
nacional, no és més fàcil per als títols locals. L’ús dels mitjans 

tradicionals està disminuint bruscament. En canvi, l’ús diari dels 
mitjans digitals s’ha més que duplicat en deu anys. L’únic que 
li queda al periodisme local és fer també ofertes mediàtiques 
atractives a l’espai digital. Això fa temps que és evident des del 
punt de vista econòmic a Alemanya. Les empreses han perdut 
la confiança en el diari local com a plataforma publicitària. Entre 
el 2013 i el 2020, les vendes de publicitat als diaris gairebé es 
van reduir a la meitat, passant de 2.400 milions d’euros a 1.500 
milions d’euros.

Venen grans canvis i això fa que la preocupació continuï so-
bre el futur del periodisme local amb elaboracions exhaustives. 
Els mitjans locals són l’actor més important en la lluita contra 
la desinformació, va escriure la Fundació Friedrich Naumann, 
que recentment va presentar la “Guia de supervivència dels 
mitjans locals 2022” amb l’Institut Internacional de Premsa. 
“L’escassetat d’informació ve amb desavantatges econòmics”, 
diu l’informe. “Els públics rics i urbans i educats tradicionalment 
han estat millor atesos, augmentant la desigualtat social.” Així, 
la recuperació i el ressorgiment del periodisme local seria un 
desenvolupament socialment desitjable. (Fotografia: Economia 
Digital)
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Hi ha engany en les grans 
audiències?
Per James Breiner / Periodisme Emprenedor 

Els números no menteixen, però la gent sí. I el pitjor de tot, la 
gent es menteix sobre el que signifiquen els números.

La gran mentida en mètriques dels mitjans durant anys va ser 
el nombre més gran d’audiència. Els editors de mitjans s’han 
sortit amb la seva elogiant el total de visualitzacions de pàgines 
mensuals o els visitants únics com a “públic”. Això era una mica 
com dir que la seva audiència consistia en la gent que passava 
per davant d’un quiosc i mirava els titulars de la portada.

La llum es va encendre per a mi fa una dècada quan vaig veure 
que la gran majoria de les visites als llocs web dels meus clients 
duraven 10 segons o menys. Els usuaris feien clic, però no ne-
cessàriament llegien.

I vaig trobar la confirmació de les meves conclusions en un fa-
mós  article de la revista  Time del 2014, What you think you 
know about the web is wrong. L’autor,  Tony Haile, va dir que 
la investigació de la seva consultoria de mètriques d’Internet 
va trobar que el 55% d’uns 2.000 milions de visites web van 
durar 15 segons o menys. La gent feia clic als articles dels seus 
clients, però sense prestar atenció. Els editors estaven lliurant 
globus oculars als seus anunciants, però aquests globus ocu-
lars podrien haver estat esmaltats o donant als anuncis un sim-
ple cop d’ull.

Haile va promocionar mètriques alternatives que va anomenar  At-
tention Web, en què les mesures que importaven eren quant de 
temps passava un usuari en un contingut, si es desplaçava cap avall 
pel text i les imatges i amb quina freqüència tornava al lloc web.

Haile va utilitzar dades per mostrar com els articles en què els 
lectors passaven més temps eren els que es compartien amb 
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menys freqüència a les xarxes socials. En altres paraules, les 
accions i els m’agrada no eren cap indicació del valor d’un arti-
cle per als lectors.

Va argumentar que mitjançant l’ús de mètriques d’atenció, en 
lloc de clics, els anunciants tindrien incentius per produir anun-
cis més creatius en lloc de brossa cridanera i intrusa. I els con-
sumidors es beneficiaran perquè els editors tindrien incentius 
per produir contingut de qualitat, no volums de clics sensacio-
nalitzats.

En els vuit anys posteriors, Haile ha mantingut la seva visió de 
l’Attention Web dissenyant “un model de negoci sostenible per 
a la qualitat al web”. Va  fundar Scroll, el servei de notícies de 
subscripció sense anuncis dissenyat per compartir els ingres-
sos entre els editors en funció del temps que els lectors passen 
als seus llocs. Des de llavors, Scroll ha estat  comprat per Twit-
ter, que té com a objectiu oferir un servei de subscripció.

Durant els darrers anys, he escrit diverses vegades sobre la im-
portància de l’atenció i la implicació, més que els usuaris totals i 
les pàgines vistes, com a mètriques clau en la publicació de no-
tícies. I darrerament estic recopilant articles que aprofundeixen 

més sobre com mesurar, analitzar i actuar sobre les dades re-
lacionades amb l’Atenció Web. Valoren la freqüència amb què 
un usuari entra a un lloc web, la visita més recent i el temps que 
dediquen. L’objectiu d’aquestes mètriques és identificar quins 
usuaris semblen obtenir més valor del contingut i poden estar 
disposats a subscriure’s, fer una donació, assistir a un esdeve-
niment o comprar productes o serveis d’un editor.

Molts editors i editores encara s’equivoquen. Massa sovint re-
compensen els periodistes pel nombre d’històries produïdes 
diàriament, el nombre de comparticions a les xarxes socials i 
altres mesures tradicionals de quantitat i no de qualitat. Però 
les mètriques d’audiència no són ni la meitat quan es tracta de 
les maneres en què les organitzacions de mitjans poden fer un 
mal ús i malinterpretar els números. Mesuren l’èxit pel creixe-
ment dels ingressos, mentre que poden estar perdent diners 
amb cada venda que fan. O no mesuren la quantitat de com-
bustible que tenen al dipòsit (efectiu per a les operacions) fins 
que un prestador o inversor decideix treure l’endoll. (fotografia: 
caracteristicas.co)
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Cinc preguntes que els periodistes 
i editors haurien de fer-se per 
diversificar les seves fonts
Per Neema Roshania Patel / Poynter

 
Fa sis mesos, vaig assumir un nou treball: editor de l’equip Next 
Generation de The Washington Post. Som un equip multifun-
cional dedicat a ajudar a tota l’empresa a arribar a un públic 
més jove i divers, i esperem convèncer-los que val la pena 
subscriure’s al nostre treball.

És el primer equip d’aquest tipus a The Post, però el repte de 
trobar nous públics és el que s’afronta a tota la indústria.

Com a editor, estic centrat a ajudar els nostres periodistes de 
tota la redacció a connectar els seus informes crítics i autoritzats 
amb nous públics. Una de les primeres coses que vaig escoltar 
dels periodistes i editors amb què vaig parlar a la sala va ser que 
volien consells tangibles que poguessin començar a utilitzar ara: 
maneres d’implementar aquest gran i important objectiu d’arribar 
a públics més joves i més diversos en el seu treball diari.

Això és el que em va portar a crear el que he estat anomenant 
“curs font”, amb l’objectiu d’ajudar els editors i periodistes a pensar 
estratègicament sobre com informem cada història. És una cosa 
que m’importa molt i crec que és un pas fonamental per guanyar-
se la confiança del públic al qual encara no estem arribant.

Un dels nostres primers passos com a equip va ser investigar 
què volia el públic més jove dels mitjans. I la nostra investigació 
sobre lectors és clara: la diversitat en l’abastament és clau per 
arribar i retenir un conjunt de lectors més joves i més divers. 
El públic més jove vol veure reflectides les seves experiències 
i les experiències dels seus companys en el periodisme que 
consumeixen. Volen veure com la política afecta la vida de la 
gent quotidiana. I volen sentir-se personalment connectats amb 
el que llegeixen.
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L’abastament divers ens fa àrbitres més fiables de les notícies. 
En un estudi del 2020 del Center for Media Engagement de la 
Universitat de Texas a Austin, els participants van dir que la 
cobertura de les comunitats negres era “unilateral” i “manca-
da de matisos” i que, tot i que els negres americans confiaven 
en els periodistes en general, no confiaven en els periodistes 
per cobrir les comunitats negres. Un estudi de 2021 de l’Institut 
Reuters mostra que els més joves tenen un gran interès en la 
cobertura que és clarament més diversa i inclusiva, amb èmfasi 
en “històries humanes, personals i reals”.

Així que sí, la investigació és clara, però el més important és 
que la diversitat d’aprovisionament simplement millora el nostre 
periodisme. Més reflex del nostre món. I més accessible.

La diversitat pot semblar i significar moltes coses diferents se-
gons la història: raça i ètnia, gènere, edat, ubicació geogràfica, 
perspectiva, orientació sexual o origen econòmic. Quan vaig 
programar un curs sobre això per a editors de The Post, volia 
crear conclusions clares, un conjunt de cinc preguntes que es 
puguin fer amb cada història que llancen.

En el nostre esforç per conèixer comunitats, això pot semblar un 
joc llarg, però també és on els periodistes sobre el terreny tenen 
més poder per canviar la manera com les seves redaccions fan 
la feina. També és un espai en el qual, quan se’ls dóna el temps 
i l’espai per desenvolupar els seus esforços, tenen molt a guan-
yar: les seves històries seran més precises i, en definitiva, atrau-
ran un públic més ampli i fidel.

Aquí teniu aquestes cinc preguntes:
Incloem les veus de les persones més afectades pel que 
està passant?.- I el que és més important, com s’eleven i es 
prioritzen aquestes veus al llarg de la història? Com estem mos-
trant l’impacte de la notícia? En una història sobre l’augment 
dels preus del lloguer, estem incloses les persones que estan 
sent expulsades de casa o només ens centrem en la política?

Com estem definint “experts” en aquesta història?.- Penseu 
més enllà de les credencials en un currículum. L’experiència vis-
cuda pot i ha de qualificar-se com una veu experta. De vegades 
ens sentim limitats per la manca de diversitat a l’acadèmia o 
als centres de reflexió quan busquem veus expertes, per exem-
ple, però ens toca canviar la nostra definició. Preneu aquesta 
història sobre pacients llargs amb Covid. Sobretot en una àrea 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de cobertura on hi ha tant que encara es desconeix, aquesta 
història dóna el mateix tractament a l’experiència del pacient i a 
les veus dels professionals de la salut.

Estem relacionant-nos amb una àmplia gamma de fonts, 
fins i tot quan la història no tracta explícitament de grups 
marginats?.- En resum, estem prioritzant això per a totes les 
històries (històries que no tenen res a veure amb la diversitat, 
la raça o l’orientació sexual) i ens assegurem que les veus de 
les comunitats marginades s’escoltin en històries sobre amor, 
amistat, capritxoses i una vida senzilla? també? Aquesta his-
tòria sobre les experiències de dones que viuen soles durant la 
pandèmia mostra de manera intencionada una varietat de veus 
i edats per explicar-les el més plena d’una història possible.

Estem fent suposicions sobre els nostres lectors?.- Asse-
gurar-nos que escoltem una àmplia gamma de veus ens ajuda a 
evitar caure en paranys. Com hem vist durant els darrers anys, 
el valor predeterminat de termes com “mare suburbana”, “clas-
se obrera” o “evangèlic” ha significat massa sovint simplement 
persones blanques. Podem aturar aquest tipus de codificació. 
Les veus negres, asiàtiques, natives americanes i llatines hau-
rien de tenir presència en aquestes històries.

Com estem explicant el nostre procés a les fonts?
La gent que no treballa en el periodisme no sempre sap la di-
ferència entre estar en el registre i estar fora del registre. És 
possible que no s’adonin d’on apareixerà exactament la seva 
cita, o que ni tan sols apareixeran a la història final. Prendre 
uns moments a l’inici d’una entrevista per explicar alguns dels 
fonaments crea confiança en el nostre procés i ens impedeix 
cremar ponts amb les fonts.

Objectius a llarg termini
També hi ha objectius a llarg termini, és clar. Fer alguna cosa 
com una auditoria de fonts, on reviseu cadascuna de les vos-
tres fonts i les identifiqueu per determinades característiques 
(comunitat, gènere, etc.) i compareu el maquillatge amb el vos-
tre públic, pot semblar que us ocuparà molt de temps i recursos 
i el teu equip o redacció no en té. En comptes d’això, trieu una 
mostra, reduïu-la a un període de temps d’un mes o a una línia 
de cobertura específica, i feu una mini auditoria de font: a qui 
esteu sobreindexant? De qui necessites escoltar més? Quines 
llacunes en la cobertura destaquen quan feu un pas enrere per 
un moment? Fer-ho dues vegades a l’any marcarà la diferència.
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Crear l’espai per crear una base de dades font també és clau. 
Ajuda en els moments de les notícies d’última hora haver creat 
ja una base per arribar a una combinació més àmplia de fonts. 
I, finalment, per als editors, no tingueu por d’enviar una història 
si no esteu satisfets amb la barreja de fonts. Pregunteu-vos: 
de qui és la història, de què va i per a qui va? Si no incloem 
una gamma diversa de veus, estem reduint aquests carrils i no 
reflectint el món que hauríem d’estar cobrint.

Aquesta feina la devem als nostres lectors, les persones que 
confien en nosaltres per compartir-los la notícia cada dia. I als 
lectors als quals encara no hem arribat, perquè no confien en 
nosaltres, o no es veuen reflectits a les notícies, ens devem 
sobretot a ells. (Infografia: Prensa Ibérica)
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Sí, els periodistes mostren més biaix 
(cognitiu) a Twitter
Per Mark Coddington i Seth Lewis / NiemanLab

Una de les àrees més fructíferes de la investigació psicològi-
ca durant les últimes dècades ha estat en les heurístiques i 
els biaixos que serveixen com a dreceres cognitives per a les 
persones que intenten avaluar situacions i prendre decisions. 
Els conceptes d’aquesta àrea han assumit diversos termes di-
ferents: processament dual, heurística,  processament central i 
perifèric, però tots il·lustren una idea similar.

El nostre cervell té dos modes de pensament diferents: un és 
ràpid, precisa relativament poc esforç i es basa en gran mesura 

en emocions, hàbits i dreceres senzilles per fer judicis. L’altre 
és més lent, més deliberat i es basa en processos analítics més 
complexos. Tots dos són propensos a biaixos cognitius com el 
desig de confirmar creences preexistents, però el pensament 
del primer mode és molt més susceptible a aquests biaixos. I 
com a avars cognitius que necessiten fer innombrables judicis 
cada dia, confiem molt en aquest sistema per a la nostra cogni-
ció diària. Anomenarem els dos modes Sistema 1 i Sistema 2.

Els periodistes no són diferents, i hi ha  estudis  que es remun-
ten a tres dècades enrere que indiquen que els seus biaixos 
cognitius afecten la manera com determinen els angles de la 
història, les fonts, els titulars i incorporen informació contradic-
tòria. Un nou estudi realitzat per Jihye Lee i James T. Hamilton 
d’Stanford a la destacada revista científica PLOS ONE inten-
ta aprofundir en la nostra comprensió del biaix cognitiu en el 
periodisme examinant els tuits dels periodistes, els articles de 
notícies i les transcripcions de les emissions per comprovar-ho 
en l’idioma que utilitzen. 

Mirant els periodistes que cobreixen la campanya presiden-
cial dels Estats Units del 2016, Lee i Hamilton postulen que 
la propensió d’aquests periodistes a utilitzar el pensament 
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del Sistema 1 (gràcies a terminis ajustats i campanyes agita-
des) s’incrementa a Twitter, amb la seva velocitat implacable i 
l’èmfasi en el punt de partida. pensaments. Per provar-ho, van 
comparar la producció de Twitter de 73 periodistes que cobrien 
la campanya del 2016 amb la seva producció professional en 
diaris, revistes i articles en línia i transcripcions de les emis-
sions. L’any anterior al dia de les eleccions, van recollir 220.000 
mostres de text, que abasten més de 12 milions de paraules.

Mitjançant  l’anàlisi automatitzada, van trobar que els tuits dels 
periodistes mostraven una evidència lingüística significativa-
ment més gran del pensament del Sistema 1 que els seus ar-
ticles. És a dir, el llenguatge dels periodistes a Twitter incloïa 
més emoció, més certesa, més èmfasi en el present i menys 
paraules analítiques i termes numèrics. Alguns d’ells també 
eren vàlids per a la mostra de l’emissió, tot i que les transcrip-
cions de les emissions es centraven encara més en el llenguat-
ge actual i menys analític que els tuits, i aproximadament els 
mateixos nivells de certesa que els tuits.

Lee i Hamilton també van provar un biaix cognitiu del Sistema 
1 en particular:  l’ancoratge o la tendència a estimar les incer-
teses basant-se en un “àncora” d’informació prèvia. Van trobar 

que els periodistes que van cobrir les eleccions presidencials 
anteriors eren molt més propensos a referir-se a aquestes elec-
cions als seus informes de notícies, fins i tot després de contro-
lar l’edat, el gènere i el tipus de mitjans. Aquesta diferència va 
desaparèixer per les referències a les primàries del 2016 que 
tots els periodistes havien cobert, indicant que l’augment de les 
referències a eleccions anteriors podria estar específicament 
lligat a l’experiència amb aquestes eleccions.

Aleshores, què vol dir tot això? Veiem proves que els periodis-
tes de campanya es basen en el biaix cognitiu en particular, 
utilitzant les eleccions anteriors com a àncora per influir en la 
seva percepció de les campanyes actuals, possiblement distor-
sionant la seva interpretació. Però més enllà d’això, veiem més 
evidències que Twitter és on van els periodistes per processar 
la seva informació de manera heurística, i les seves històries 
(especialment per a periodistes impresos i en línia) són on van 
per processar-les de manera més sistemàtica.

Això no hauria de sorprendre ningú que hagi passat molt de 
temps seguint periodistes a Twitter. Però és un important re-
cordatori empíric que els periodistes són bastant susceptibles 
als biaixos cognitius augmentats que es troben a Twitter men-
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tre processen la informació en públic amb una velocitat sense 
precedents.

Notícies falses, notícies esbiaixades, fatiga informativa, dismi-
nució de la confiança del públic en els mitjans de comunicació 
i per no parlar de fer periodisme en un món tan polaritzat... per 
als periodistes i estudiants de periodisme, aquesta no és ab-
solutament una època daurada per fer periodisme. Tanmateix, 
aquest pot ser un moment adequat perquè algú destaqui i faci 
aquesta afirmació: les notícies compten.

El llibre de 2020 de Tony Harcup What’s the Point of News rei-
tera un argument fonamental però important: el valor de les no-
tícies és servir el bé públic. No es tracta d’una mena de trucada 
idealista sense sentit o somni de pipa d’un estudiós del perio-
disme; més aviat, basant-se en teories i pràctiques periodísti-
ques alternatives en diferents circumstàncies socials, Harcup 
afirma clarament que servir el bé públic és possible, i també 
necessari, per als mitjans de comunicació, i definitivament hi ha 
algunes maneres d’aconseguir-ho. (Infografia: Blog de Mauricio 
Cohen Salama)
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Maneres de fer per augmentar els 
ingressos dels mitjans
Per Damian Radcliffe, professor de periodisme / University of 
Oregon

 
Avui explorem exemples de pràctiques empresarials més àm-
plies ben constatades que poden donar suport al creixement 
dels ingressos i als nous fluxos d’aquests, així com a les àrees 
que creixen en popularitat. 

Algunes d’aquestes idees emergents són més noves que 
d’altres, però a mesura que els editors busquen reduir la de-
pendència de la publicitat, s’estan examinant de nou una sèrie 

d’idees més antigues o es beneficien de més esforç i recursos 
que s’hi destinen. 

1. Identificació de nous mercats
Moure’s a nous mercats requereix molta feina i pot ser espe-
cialment difícil tenint en compte els reptes de l’era de la Co-
vid, però és un enfocament que alguns editors continuen per-
seguint. També és un espai de contingut que les plataformes 
estan estudiant. 

Scroll es va fundar amb el principi d’oferir als subscriptors una 
experiència sense anuncis (i que també va prometre als editors 
que guanyarien més diners que amb la publicació d’anuncis). 
Adquirit per Twitter el maig de 2021, seguint els passos de la 
plataforma de butlletins Revue que es va unir a la plataforma 
de microblogging a principis d’any . Twitter té previst “incloure 
Scroll com a part d’una oferta de subscripció que estem explo-
rant actualment”. 

Pel que fa als tipus d’expansió més tradicionals, Quartz es va 
traslladar al mercat indi el 2014, un dels primers passos a un 
dels mercats de més ràpid creixement del món. 
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Més a prop de casa, Axios està aportant el seu estil distintiu a 
les notícies locals, oferint butlletins diaris per a sis ciutats dels 
EUA, amb altres vuit ja anunciades. 

Axios, com Vice i Vox, també ha mirat la televisió com un espai 
per fer créixer la seva marca, amb Axios a HBO, “Exlained” de 
Vox per a Netflix (mini-documentals basats en el popular format 
de periodisme explicatiu de Vox) i Viceland, tot arribant a les 
nostres pantalles dels darrers anys. 

2. Expansió per adquisició
Les adquisicions, les associacions i les fusions també poden 
donar suport als objectius estratègics per fer créixer el vostre 
negoci. O per salvar-lo. 

El novembre de 2020, BuzzFeed va adquirir HuffPost en un 
acord amb Verizon Media, l’última d’una sèrie de fusions en-
tre jugadors digitals. Ambdues empreses havien reduït ante-
riorment les seves edicions internacionals i fet retallades en la 
seva plantilla.

Reflexionant sobre aquest panorama digital canviant, Mark 
Sweney, corresponsal empresarial de mitjans del Guardian, va 

explicar: “Vice, que té un públic més centrat en els homes, va 
adquirir Refinery29, que s’adreça a dones mil·lenaris, per crear 
un grup editorial de 4.000 milions de dòlars. Vox va comprar 
New York Media, que posseeix llocs com Vulture i The Cut, per 
augmentar l’escala”.

Una altra empresa que busca expandir-se és Axios. Com a part 
dels seus esforços per desenvolupar Axios Local, la companyia 
va adquirir The Charlotte Agenda a finals del 2020, un lloc digi-
tal que cobreix la ciutat més gran de Carolina del Nord.

3. Llançament de nous productes 
L’any passat, com que la Covid va impedir que més de 1.000 
milions de nens de tot el món anessin a l’escola, Time va am-
pliar la seva oferta escolar, Time for Kids, fent-la disponible fora 
de l’aula mitjançant una subscripció digital per primera vegada 
(el títol es va llançar) el 1995). Disponible en quatre edicions 
diferents, segons les edats dels seus lectors potencials, la com-
panyia també va ampliar la seva oferta per incloure també edi-
cions en espanyol i xinès.

 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

SKIFT també va triar la pandèmia per llançar un nou producte, 
Skift Pro, el seu nou esquema de membres. Oferint membres 
trimestrals, anuals i de dos anys, l’avantatge principal és l’accés 
il·limitat al lloc web (el lloc publica uns 150 articles al mes i 
només podeu accedir-ne a tres cada trenta dies si no en sou 
membre). 

A més, també podeu accedir a sessions informatives en línia 
només per a subscriptors, així com a descomptes i entrades 
de venda anticipada per als esdeveniments de Skift. La subs-
cripció confereix “accés garantit” als esdeveniments, fins i tot si 
s’han esgotat. 

4. Aprofitant les teves habilitats mitjançant empreses de-
rivades
Els editors i les empreses de mitjans tenen una gran varietat 
d’habilitats internes que es poden aprofitar per crear nous i no-
vedosos fluxos d’ingressos. 

Una de les maneres més òbvies en què això s’ha manifestat és 
en el volum d’empreses que creen els seus propis estudis de 
contingut. Alguns exemples d’això inclouen: T-Brand (The New 
York Times), Reuters Plus, Studio B (Boston Globe), Bonnier 
News Brand Studio (Suècia) i l’estudi recentment anunciat de 
School Road Publishing (Nova Zelanda).

Fundada el 1887, Hearst es troba entre les companyies de mi-
tjans més antigues dels Estats Units. A més de les seves revis-
tes i productes de diaris, s’ha diversificat en una sèrie d’altres 
negocis, inclòs Hearst DMS (serveis de màrqueting digital). 
Aquesta divisió de Hearst dóna feina a uns 700 empleats en 37 
ubicacions, oferint una gamma de serveis en línia que van des 
de publicitat de display fins a màrqueting per correu electrònic, 
SEO i màrqueting de motors de cerca, així com disseny web i 
optimització per a mòbils. Tenen 17.000 clients als Estats Units. 
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5. Membres
Diversos editors d’arreu del món estan explorant el potencial 
que ofereixen diferents tipus de models de membresia. 

El Membership Puzzle Project (MPP), que es va fundar el 2017, 
ofereix una sèrie de recursos per als editors que volen aprendre 
més sobre aquest àmbit. Això inclou la Guia de membres, un 
llibre de jugades que inclou “37 casos pràctics i processos pas 
a pas per a les parts més difícils del viatge de la pertinença”. El 
manual també està disponible en espanyol, portuguès i francès.

Tal com assenyalen Ariel Zirulnick i Jay Rosen del MPP, a di-
ferència de les subscripcions, “en ser membre, t’uneixes a la 
causa perquè creus en la feina...”

Per ajudar a aprofundir la relació amb els seus membres, els editors 
han fet esforços com ara l’accés a contingut només per a membres, 
menys anuncis, o una experiència sense anuncis, així com entrades 
anticipades per a esdeveniments públics, productes de socis i altres 
avantatges, i esdeveniments només per a membres. 

Es poden veure elements al lloc web de notícies lentes Tortoise, 
on els membres tenen accés als seus “ThinkIns”, debats edito-

rials i conferències sobre temes determinats, així com The Slow 
Newscast, un podcast d’investigació setmanal de “les històries 
que realment importen. ”Els membres tenen accés al programa 
els dilluns, abans d’una difusió més àmplia (complet amb anun-
cis) a altres plataformes com a tard, dijous. 

Reflexionant sobre l’experiència de The Texas Tribune, James 
Breiner, un consultor bilingüe (anglès-espanyol) sobre periodis-
me digital i lideratge de redaccions, ha argumentat que: “En 
oferir no només un producte, sinó accés, privilegis i oportunitats 
per barrejar-se amb la comunitat, Texas Tribune pot cobrar molt 
més per una subscripció del que podria obtenir d’una subscrip-
ció”. “Penseu en això”, afegeix.

6. Donacions
Tot i que alguns programes d’afiliació tenen nivells específics 
d’afiliació pagada, d’altres són més flexibles, i animen els mem-
bres a pagar o donar tant com vulguin (o puguin). 

L’Informe de resiliència 2020 del Centre Europeu de Periodisme 
(EJC) va identificar com a l’inici de la pandèmia, “els experi-
ments que implicaven models d’ingressos dels lectors, com ara 
les donacions i els esquemes de membres (alguns dels quals 
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estaven més orientats a les subscripcions), es van adoptar rà-
pidament en resposta a el col·lapse del negoci de la publicitat 
en línia”.

Les donacions poden ser en forma de pagaments puntuals o re-
gulars (per exemple, mensuals). La justificació d’aquest suport pot 
ser motivada per una infinitat de motius, amb els donants motivats 
per objectius filantròpics i filosòfics (donar suport a continguts de 
lliure disponibilitat, una premsa gratuïta, etc.), així com el reconei-
xement que el periodisme ha de ser finançat per sobreviure. 

Els mitjans d’investigació ucraïnesos, Slidtsvo.info, “van aug-
mentar les donacions en dos terços mentre s’enfrontaven a una 
campanya d’assetjament en línia presumptament orquestrada 
per un membre del parlament”, va informar The Fix l’any passat, 
ja que el lloc va aprofitar els atacs contra ella.

The Guardian, potser el pòster-fill més destacat d’aquest model 
d’ingressos, pretén tenir 2 milions de simpatitzants l’any 2022. 
A més de les subscripcions digitals (401.000) i les contribucions 
recurrents (560.000), a l’estiu la companyia també va revelar 
que també havia rebut 585.000 contribucions individuals a tot el 
món el 2021. Aquest flux d’ingressos en particular va augmen-
tar un 83% interanual.

7. Generació de leads dirigida pel públic
Adquirir subscriptors pot ser un negoci car. Aleshores, quina 
millor manera de fer-ho que deixar que el vostre públic actual 
faci una mica de feina per vosaltres!

The Telegraph (Regne Unit) ofereix “una subscripció digital ex-
tra de Telegraph per compartir amb qualsevol persona que us 
agradi” si us registreu a la seva subscripció Digital Plus (199 
dòlars el primer any, 249 dòlars anuals després). 

L’esperança aquí, sens dubte, és que el destinatari renovi la 
seva subscripció un cop finalitzi la que li han regalat. (Que la 
majoria de subscripcions també es renovin automàticament 
també pot fer que aquest resultat sigui més probable).

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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L’Athletic ofereix  una versió més curta d’això, un passi de con-
vidat de 30 dies. Cada subscriptor obté 5 passis de convidat per 
compartir amb els amics, cosa que els permet accedir al lloc (i a 
l’aplicació) de manera gratuïta. 

Com passa amb la majoria de proves, els usuaris encara han 
de proporcionar informació de pagament per a una subscripció 
completa (anual), però això no es facturarà si cancel·leu fins a 
24 hores abans que finalitzi la prova.

8. Recompensar referències
A The Dallas Morning News, un enfocament que han estat pro-
vant recentment inclou codis promocionals específics per a pe-
riodistes. A continuació, es poden transmetre, per exemple a 
través de les xarxes socials, per animar els seguidors/fans a 
subscriure’s.

Axios ha adoptat un enfocament diferent, a través d’un progra-
ma de “referir a un amic”, que posa l’èmfasi en que els lectors 
animen els seus companys a subscriure’s. Les referències re-
eixides (és a dir, que generen noves subscripcions) fan que els 
usuaris guanyin punts de referència que es poden utilitzar per 
bescanviar el swag de la marca Axios. En cas que una persona 

aconsegueixi 1.000 referències, se li promet una visita a Wash-
ington DC a la seu d’Axios!

9. Patreon
La cultura de la propina comença a créixer a poc a poc a tra-
vés d’una sèrie de plataformes en línia a mesura que el públic 
s’acostuma més a la idea de donar suport als creadors de con-
tingut.

Un estudi del 2019 sobre el “mecenatge digital” a la plataforma 
de streaming Twitch de l’Institut de Tecnologia de Nova Jersey 
va concloure que “el desig de proporcionar suport monetari a 
l’streamer” era un motor clau per a molts usuaris. 

Podcasts com el Podcast de Chapo Trap House i True Crime 
Obsessed són només alguns dels punts de venda que s’inclinen 
en aquesta filosofia emergent. Tots dos espectacles tenen una 
presència establerta a Patreon, una plataforma per a creatius 
que permet als creadors de contingut dissenyar i implementar 
els seus propis programes de membres de diversos nivells.

Cada nivell té un cost diferent i, amb ell, els creadors poden oferir 
avantatges diferents . El 2018, la plataforma va descobrir que “els 
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avantatges més impactants que ofereixen els creadors a Patreon 
són el contingut exclusiu/bonus, l’accés anticipat i els béns físics”.

10. Finançament de la subvenció
Les subvencions, inversions i donacions de fundacions i ONG 
no són novetats, però creixen en protagonisme a mesura que 
veiem una major disposició de les editorials a acceptar aquest 
tipus de finançament per donar suport a la tasca periodística. 

Els punts de venda sovint han utilitzat subvencions per cobrir 
verticals específiques. 

Education Lab és una iniciativa del Seattle Times que es va 
llançar a l’octubre de 2013. “Destaca els enfocaments prome-
tedors d’alguns dels reptes més persistents de l’educació públi-
ca”. El finançament d’aquest treball prové de fonts com la Fun-
dació Bill & Melinda Gates i la Universitat de la ciutat de Seattle. 

The Guardian també ha treballat amb la Fundació Bill & Melinda 
Gates per donar suport a una sèrie centrada “en l’augment de 
la població juvenil i el que això significa per a la lluita contra la 
pobresa mundial”, així com un lloc web (llançat el 2010) que 
aborda els problemes del desenvolupament global. 

Més recentment, la cobertura “ essencial “ de la Covid-19 de 
The Atlantic es troba fora del seu mur de pagament, com a re-
sultat de les subvencions de la Iniciativa Chan Zuckerberg i la 
Fundació Robert Wood Johnson.

Les preocupacions al voltant d’aquest tipus de finançament en 
el passat s’han centrat en qüestions relacionades amb la inde-
pendència editorial (o les percepcions d’aquesta) i la necessitat 
d’aigua blava clara entre el negoci i el contingut (sovint anome-
nada “església i estat”) de l’operació. .

Per descomptat, aquestes preocupacions es mantenen, però 
els reptes de finançament poden significar que hi hagi més 
punts de venda oberts a aquest tipus de suport que en el pas-
sat. No obstant això, a causa d’aquestes preocupacions, tant 
dins de la redacció com potser entre el públic, els editors sovint 
abordaran públicament aquest tema de front. (Infografies: Cla-
ses de Periodismo, timeforkids i imi.org.ua)
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Periodistes, els nous ‘coaches’ de 
Gerard Piqué
Per Yeray S. Iborra, periodista i professor / Mèdia.cat

Jaqueta negra de solapes amples, un fons de color blaugrana 
degradat i el més gran dels seus somriures, fos quina fos la 
pregunta. Amagués o no al darrere insinuacions de corrupció o 
conflicte d’interès. Piqué s’ho va passar bé el passat 18 d’abril 
a Twitch. 

Era una roda de premsa per a donar explicacions sobre un 
tema controvertit, uns àudios destapats per El Confidencial so-
bre la gestió de la Supercopa d’Espanya, però reia, fent caure 
el llavi cap a un costat, movent les celles, a voltes fatxenda i 
d’altres espaviladíssim. El gest del nen que més xerra a clas-
se però que mai l’enxampen. Una demostració més, l’enèsima, 
després de passar per mil i un espais de podcasting (La Sota-
na) i stream (Ibai, Jordi Wild…), del carisma desllenguat d’un 
jugador dominador de l’escenari comunicatiu.

Tot i el fet extraordinari de l’esdeveniment, un futbolista donant ex-
plicacions sense pèls a la llengua, fora de llocs comuns, admetent 
tota mena de preguntes, la roda de premsa d’una hora va derivar 
en pur servilisme (en general servit per mitjans amb seu a Barce-
lona): “Quin missatge li donaries a l’afició del Barça sobre un fet 
que afecta un jugador tan estimat?”, preguntava Mundo Deportivo. 

O directament, en una pentinada moral protagonitzada per pro-
fessionals a Madrid. 

Les preguntes van passar a segon terme ben aviat. “Pregunta’m 
el que vulguis”, va insistir fins i tot el futbolista, cansat de tractar 
opinions ètiques i no fets. 
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Poc després de superar problemes tècnics –ser modern, ser 
el primer, en fer un Mundial de Globus i en fer una roda de 
premsa a Twitch, ja té aquests riscos–, va començar la sessió 
de teràpia. De tipus Gestalt. Airada i cercant els límits. A càrrec 
del Dr. Castaño. 

El director d’El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, va co-
mençar preguntant sobre la moralitat en la negociació de co-
missions. El jugador va respondre amb una altra pregunta. I el 
periodista, indignat, va contraatacar: “Tu no pots determinar els 
premis de la competició”. 

“Jo ho veig molt fàcil: no pots ser jutge i part”. 

El jo es va convertir en la principal eina periodística del director 
del programa esportiu. I les suspicàcies van aflorar com a prin-
cipal eina interrogativa: “Pel vostre acord puc sospitar que Ru-
biales tindrà un comportament diferent amb tu d’ara endavant”. 

Castaño no va ser l’únic. Alexis Martín, d’Onda Cero, després 
de llençar la seva pregunta, elaborada i pertinent sobre qui mou 
els fils al futbol, i de nou davant la retòrica entre juganera i libe-
ral del jugador (“en la societat en la qual vivim generar diners 

significa èxit, i això sí que m’agrada”), va etzibar: “Precisament 
pel que expliques, que podries estar al teu sofà [gràcies a tots 
els ingressos que ja ha generat], quina necessitat tens de ge-
nerar aquest conflicte?. El problema, Gerard, serà quan a un 
partit teu et perdonin una targeta, tu has contribuït a les conspi-
racions, al teatre de què vivim tots”. 

“És part del show”, va exclamar Piqué. 

“Ho pots evitar, no ho necessites!”, va orientar, amical, el perio-
dista. “Tens mil coses a fer, si tens una Copa Davies meravello-
sa! És tan fàcil com que facis qualsevol cosa excepte aquesta. 
Dels milions de negocis del món, escull-ne qualsevol altre, no 
passa res”. 

Més enllà de la impassibilitat i aparent inviolabilitat de Piqué, la 
possible corruptela i jocs de favors que plana sobre tota la tra-
ma al voltant del futbol professional, l’exclusiva publicada que 
relaciona el futbolista i membre de l’empresa Kosmos i el pre-
sident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis 
Rubiales, han demostrat que alguns informadors poden complir 
un nou rol: el d’assessor. Així, encara que li facin un trist servei 
a una professió, la de periodista esportiu, sempre amb un peu 
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a les trinxeres de bufanda, mai no es quedaran a l’atur: sempre 
podran reinventar-se com a coaches. 

O com a psicòlegs. O mentors. Simples hooligans que farien 
qualsevol cosa per uns colors… per uns clicks. (Infografia: Ca-
talunya Diari)
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Moisès Vizcaino: “Volem impulsar el 
valencianisme mediàtic, el Diari La 
Veu només és una llavor”
Per Quim Miró / Comunicació21

Moisès Vizcaino (Castelló de la Ribera, 1968) és advocat i 
ha estat un activista de l’ús del valencià per combatre la forta 
presència del castellà als jutjats del País Valencià. Des de jove 
va implicar-se en la defensa de la llengua i va ser un precur-
sor en l’edició de publicacions en valencià. Vizcaino és editor 

d’Edicions Diari La Veu del País Valencià, i després de picar 
molta pedra s’ha convertit en l’artífex de la recuperació del Dia-
ri La Veu del País Valencià. Durant aquests anys d’impàs, ha 
editat la publicació de reflexió i activisme Nosaltres La Veu. A 
Comunicació 21, Vizcaino es mostra il·lusionant amb aquesta 
nova etapa en la qual el Diari La Veu vol ser un ingredient més 
del que anomena “valencianisme mediàtic”.

El Diari La Veu del País Valencià ja és a l’aparador digital 
des d’aquest 25 d’abril. Com ho ha viscut?
[Somriu] És un moment molt emocionant. Penseu que portàvem 
dos anys, tres mesos i 24 dies esperant-ho. Des que la capçale-
ra va tancar a finals de 2019 l’objectiu era aquest: recuperar-la. 
És un somni fet realitat fruit d’un treball col·lectiu, des dels ager-
manaments –més d’un miler– fins al suport d’institucions públi-
ques i privades. El projecte és ara en mans de la societat civil.

La sortida ha estat en una data molt assenyalada.
Sí, el 25 d’abril té una connotació molt significativa per al País 
Valencià. Però ha estat, també, fruit de la casualitat. Un cop 
vam planificar el tancament dels comptes i la posada en marxa, 
ens anàvem cap a l’abril. Després d’un camí llarg i de picar 
pedra, el més senzill va ser triar la data.
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(...)

Com s’ha cuinat el projecte fins a arribar a editar de nou la 
capçalera en format digital?
El gruix del projecte s’ha anat cuinant durant aquest procés que 
es va iniciar a Nosaltres La Veu. Des de finals de 2020 hem 
incorporat una quinzena de columnistes, la figura d’un director, 
dos redactors i una colla de periodistes freelance. A més, la 
posada en marxa de la revista temàtica La Veu dels Llibres ha 
estat l’espurna que m’ha acabat de motivar del tot, i que tam-
bé ens ha ajudat a arribar a la condició sine qua non: el repte 
econòmic fixat.

Quins són els continguts de referència que tindrà la capça-
lera?
Són quatre grans capsules de continguts: l’actualitat, l’opinió, 
la cultura i el medi ambient. Hi ha altres temàtiques trans-
versals que abracen la capçalera: les polítiques d’igualtat i 
l’antifeixisme, que marquen la nostra línia editorial. Tot plegat, 
sempre en clau valenciana.

 (...) 

Quin és el repte, ara?
El repte ja no és recuperar la capçalera, sinó mantenir-la. I hem 
de seguir treballant per obtenir més agermanaments. Com més 
n’hi hagi, de més periodistes podrem disposar en la plantilla 
que trepitgin i representin tot el territori valencià, que hem frac-
cionat en sis àrees. La prioritat és dotar de múscul periodístic el 
projecte. I en l’horitzó el repte és aterrar a la ciutat de València. 
Tot està aprovat en assemblea, però abans d’arribar a València 
cal consolidar-nos en tot el territori valencià. És un repte que 
necessita temps.

A més de recuperar el Diari La Veu, té previst posar en 
marxa dos suplements temàtics, Esplai La Veu i La Veu 
d’Hipàtia, que apareixeran durant aquest 2022.
Així és. Esplai La Veu girarà al voltant de tres àmbits: lleure, crei-
xement i patrimoni cultural, i està adreçat a famílies, xiquets i jo-
ves. Per la seva part, La Veu d’Hipàtia estarà dedicada a promou-
re el coneixement de les contribucions femenines en els àmbits 
de les arts, la literatura i la ciència. A més, hi ha un altre projecte 
que tenim aparcat, però que ens agradaria posar en marxa. Es 
tracta del portal aulacodi.cat, que té com a prioritat la difusió del 
coneixement científic i humanístic en valencià i en format vídeo. 
Tots aquests continguts aniran acompanyats al Diari La Veu.
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Es planteja la fórmula d’aplicar un mur de pagament al Diari 
La Veu?
No està contemplada dins el nostre pla d’empresa. I té una ex-
plicació: el lector en valencià té molt poca oferta de periodisme 
fet en valencià. Per tant, aplicar-hi un mur de pagament no té 
cap sentit, i de retruc serviria per posar-nos més en desavantat-
ge. Actualment el nostre projecte està més associat al microme-
cenatge, és més de filiació que no pas de subscripció.

S’ha recuperat la capçalera en format digital. En el full de 
ruta és prevista una edició de paper?
El format paper és una idea utòpica, que no està prevista en el 
full de ruta i que només seria possible si doblem l’actual xifra 
d’agermanaments; és a dir, superar els 2.000. Només així ens 
assegurem la viabilitat econòmica. Ara bé, soc partidari que a 
la llarga el Diari La Veu del País Valencià tingui el doble format. 
És a dir, en format digital per al dia a dia i en format paper, 
una, dues o tres edicions mensuals. Crec que aquesta és una 
fórmula que s’acabarà imposant en els mitjans de comunicació.

En uns mitjans cada cop més mèdia, el Diari La Veu con-
templa la possibilitat d’incrementar la seva presència en 
l’audiovisual?
Sí, evidentment. Sense presència en l’audiovisual, el projecte 
estarà condemnat a quedar-se enrere. Hi ha dos grans projec-
tes que estan per fer: Ràdio Veu i Tele Veu. Són dos projectes 
que estan projectats, però que actualment no hi ha recursos 
econòmics per tirar-los endavant. Perquè els continguts audio-
visuals són el futur.

Des d’una capçalera periodística, com es pot ser influent al 
País Valencià?
És molt complex, especialment per aquells mitjans que utilitzem 
com a llengua el valencià. El 90% dels mitjans que formen el 
sistema comunicatiu al País Valencià són en castellà, de men-
talitat provincial i empreses de mentalitat espanyola. Per això 
volem impulsar el valencianisme mediàtic.

En què es basa el valencianisme mediàtic?
Aquell periodisme fet 100% en valencià, de mentalitat valencia-
na, que defensi els interessos transversals valencians, i perquè 
algun dia tingui la seva pròpia llibertat com a país. Tot està per 
fer, i el Diari La Veu del País Valencià només és una llavor. 



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Perquè parafrasejant Joan Fuster, “tots els mitjans que no fem 
nosaltres seran fets contra nosaltres”. La llàstima és que el Go-
vern del Botànic no ha entès el missatge, o l’han entès molt bé 
i no els interessa aquest valencianisme mediàtic.

Per què?
Perquè no ens han ajudat com es van comprometre, especialment 
els polítics d’alt nivell. En canvi, altres polítics d’un rang inferior sí 
que ho han fet. El gran pacte que vam fer d’impulsar un diari que 
tinguera transcendència i capacitat econòmica no l’han complert 
des del Botànic. I ho demostra que la majoria de la publicitat ins-
titucional –12 milions d’euros– es destina als mitjans valencians 
amb mentalitat espanyolista. És a dir, que diners n’hi ha.

Com han reaccionat la resta de mitjans de l’arc mediàtic 
valencià amb el retorn del Diari La Veu?
Ho desconec, però majoritàriament als periodistes en clau 
espanyola no els genera cap interès el Diari La Veu per una 
qüestió lingüística. Crec que tothom hauria d’estar content pel 
fet que es recupera una capçalera periodística. Ens ignoren 
completament, ja és una normalitat. Ara bé, continuarem tre-
ballant per convicció, perquè estimem la nostra llengua, sense 
menystenir-ne les altres.

Actualment ser editor en qualsevol lloc del món és un es-
port de risc. Ser-ho al País Valencià en un mitjà com el Diari 
La Veu, el risc es multiplica?
[Riu] En el periodisme valencià avui ens trobem en la mateixa 
situació que es trobava la llengua al País Valencià l’any 1983, 
quan es va aprovar la llei d’ús i ensenyament del valencià. Al 
País Valencià el problema no és que hi hagi mitjans en castellà, 
sinó que no hi ha mitjans en valencià.

I quines conseqüències té, com a editor?
Que els editors dels mitjans amb mentalitat espanyolista viuen 
en plena normalitat lingüística al País Valencià. En canvi, els 
qui no hi vivim som els editors que volem fer productes de quali-
tat i demostrar que són viables i que connecten amb la societat. 
La comunicació és la clau del futur de la llengua, i els mitjans 
som la llança, perquè el futur de la llengua passa per la comu-
nicació i el periodisme. (Infografia: ACICOM)
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