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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: Dia Mundial de la Llibertat de Premsa: La FIP demana solucions globals per combatre l’espionatge a periodistes
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Microsoft assenyala un nou patró de treball amb la consolidació d’un tercer pic d’activitat en acabar la jornada

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les dones assumeixen el rol de protagonistes a la indústria del podcast en espanyol

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els anunciants confien la seva inversió al sector Digital

NOVES EINES
La UE llança el seus propis YouTube i Twitter. Basat en Mastodon, no deixa de sumar usuaris des de l’arribada de Musk

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Perquè el disseny d’impressió està canviant ràpidament i què significa això per als dissenyadors 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els editors cerquen els pagaments dels lectors sense la pressió d’un mur de pagament
TRIBUNA: Nou instrument en línia per protegir els periodistes de l’assetjament
PETIT REPORTATGE: Missatge de la directora general de la UNESCO, amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa
ANÀLISI: Algú dubta que els editors catalans no trobaran “el seu” model econòmic?
DOSSIER: Una enquesta de Medill mostra la dificultat per aconseguir que alguns consumidors de notícies locals paguin
OPINIÓ: Quan fer periodisme pot ser revolucionari
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Dia Mundial de la Llibertat de Premsa: 
La FIP demana solucions globals per 
combatre l’espionatge a periodistes
Per Federació Internacional de Periodistes (FIP)

Els casos d’espionatge a periodistes i treballadors/es dels mi-
tjans de comunicació a través de programes de vigilància s’han 
multiplicat els darrers anys a tot el món. El Dia Mundial de la 
Llibertat de Premsa, 3 de maig, la Federació Internacional de 
Periodistes (FIP) i tots els seus afiliats han instat els governs de 
tot el món i els organismes internacionals que col·laborin amb 
els sindicats de periodistes per elaborar normatives clares i es-

trictes que prohibeixin l’espionatge a periodistes i reconeguin la 
inviolabilitat de les comunicacions.

La publicació creixent d’investigacions que revelen l’amplitud 
i l’abast de l’ús de programes d’espionatge a periodistes evi-
dencia que la vigilància a periodistes és una de les amenaces 
principals i més preocupants per a la llibertat de premsa actual-
ment.

Des d’Àsia-Pacífic fins a Amèrica Llatina, passant per Europa i 
l’Orient Mitjà, molts governs han utilitzat sofisticats programes 
espia, per atacar i controlar periodistes independents. 

La manca de regulació i control sobre l’ús d’aquest tipus de pro-
grames d’espionatge, dissenyats originalment per lluitar contra 
la delinqüència i el terrorisme, permet el seu ús malintencionat 
contra periodistes, polítics, defensors dels drets humans i líders 
de la societat civil. En el cas dels periodistes i treballadors dels 
mitjans de comunicació, aquest programari s’ha utilitzat per ac-
cedir als dispositius de treball sense el seu coneixement.

Només fent clic en un enllaç aparentment innocent, el dispositiu 
queda infectat i permet als atacants l’accés total a contrasen-
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yes, comptes, trucades, correus electrònics i fins i tot comuni-
cacions xifrades. També podeu gravar vídeo, àudio i llegir mis-
satges sense que els periodistes ho sàpiguen.

Amb ple accés als telèfons dels/de les periodistes, els governs 
poden descobrir les seves fonts d’informació, frenar les inves-
tigacions, intimidar-los i, en alguns casos, acabar impedint la 
publicació de la seva feina.

Espiar periodistes: una pràctica popular entre els governs de 
tot el món. També a Europa, una nova investigació ha tret a la 
llum recentment un suposat espionatge a periodistes catalans 
a Espanya. El nombre real d’espionatges és molt gran. Davant 
l’allau de nous casos d’espionatge a periodistes i amb motiu 
del Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, la FIP demana:

Als periodistes que redoblin els esforços per protegir les seves 
pròpies dades i dispositius i als de mitjans de comunicació a 
promoure la formació sobre seguretat digital dels seus treba-
lladors.

Als governs que treballin per consagrar en legislació nacional 
la inviolabilitat de les comunicacions i fonts d’informació dels 

periodistes, tant en abstracte com en les lleis i reglaments es-
pecífics, com les lleis nacionals relatives a la vigilància.

Que la comunitat internacional construeixi un règim internacio-
nal que permeti la inspecció i regulació de totes les organit-
zacions que subministren productes que tenen la capacitat de 
soscavar els drets i llibertats fonamentals dels/de les periodis-
tes. (Infografia: Explica)

Espanya recula al 32è de la 
Classificació Mundial de la Llibertat 
de Premsa
La Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa que realit-
za anualment Reporters sense Fronteres situa Espanya en el 
lloc 32è, una reculada de tres posicions respecte l’any passat. 
L’organització indica que uns mitjans “cada cop més opinatius” 
i la “precarització creixent” en la professió han fet retrocedir 
l’Estat espanyol en el rànquing mundial, malgrat “la millora de 
la seguretat dels periodistes i els avenços legislatius”.
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Enguany, RSF ha implementat una nova metodologia. Així, per 
determinar la classificació final, a banda del balanç d’agressions 
es contemplen els següents cinc indicadors: context polític (on 
Espanya ocupa el lloc 38è en el rànquing), marc legal (25e), 
context econòmic (31è), context social (39è) i seguretat (35e).

El document diu que no es tracta d’un any “en què el context 
polític hagi afectat seriosament la llibertat de premsa a Espan-
ya (malgrat la manca de transparència mostrada pels governs 
central i autonòmics amb la informació pública sobre la pan-
dèmia, i malgrat el clima d’animadversió a la premsa generat 
essencialment per la ultradreta)”. Allò que penalitza la posició 
espanyola és “el context econòmic dels mitjans”. El document 

ho raona tant pel que fa a “l’excessiva concentració del mercat, 
com a les greus dificultats per crear un mitjà, les nul·les ajudes 
per impulsar el sorgiment de noves publicacions i la greu preca-
rització dels professionals”. 

Sobre la “greu precarització” de la professió, que es va co-
mençar a instal·lar amb la crisi de 2008, Reporters Sense Fron-
teres insisteix en què “impacta seriosament” a la llibertat de 
premsa. “Els professionals de la informació que no exerceixen 
en condicions dignes de treballs són molt més vulnerable a les 
pressions i l’autocensura”, assevera.

L’anàlisi de RSF també destaca el “gran clima de polarització 
mediàtica que afecta uns mitjans de comunicació cada vegada 
més propers a mitjans d’opinió”. En aquest sentit, afirma que “Es-
panya és un clar exemple de la tendència a les fractures socials 
que denuncia a nivell global RSF a la seva classificació, atiades 
per mitjans excessivament foxnewsitzats (en al·lusió als informa-
tius sensacionalistes de la cadena dels EUA Fox) i oblidadissos 
amb la seva missió d’informar lluny de posicionaments polítics”.

En matèria de seguretat, l’organització ressalta la “significativa 
millora” del clima de seguretat dels professionals a l’Estat. Ho 
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atribueix a “la desactivació del conflicte a Catalunya, que havia 
col·locat Espanya en posicions capdavanteres en agressions 
a periodistes a la UE, entre 2017 i finals de 2019, i la pràcti-
ca absència d’atacs a la premsa en el marc de manifestacions 
antivacunes o contra les mesures sanitàries”. To i això, RSF 
destaca també en el seu informe respecte a Espanya la valide-
sa que es dóna a la paraula de l’autoritat: “És ressenyable que 
els periodistes que denuncien agents de la policia són denun-
ciats per aquests, en el marc de manifestacions, s’enfronten a 
processos judicials en què la versió policial preval gairebé per 
sistema”. (Font: MAE – infografia: RSF)
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Microsoft assenyala un nou patró de 
treball amb la consolidació d’un tercer 
pic d’activitat en acabar la jornada
Per Redacció Reason Why

 
Teletreball, model híbrid, videotrucada, flexibilitat, conciliació, 
reunió en remot... Són termes que s’han establert en el nostre 
vocabulari arran de la pandèmia i que denoten una transfor-
mació del panorama laboral. Són conceptes que al·ludeixen a 
canvis ja consolidats i que demostren, a més, com les esferes 
personal i professional de les persones s’han barrejat donant 
lloc a una nova manera d’entendre la feina. 

Així ho apunta una anàlisi recent de Microsoft que apunta a 
l’esvaïment progressiu de la tradicional jornada 9-to-5 en pro 
d’horaris més flexibles i models híbrids o remots. La companyia 
tecnològica l’ha observat globalment des de l’inicial l’impacte 
del coronavirus, quan l’ús de Microsoft Teams per a trucades i 
xats van augmentar considerablement fora de l’horari tradicio-
nal de treball, especialment entre 6 i 8 de la tarda. 

En aquest sentit, la firma apunta a l’aparició del que anomena 
triple peak day, és a dir, una jornada laboral amb tres pics de 
productivitat. I és que si tradicionalment els dies de treball re-
gistraven dos pics de productivitat, abans de dinar (10-11 am) 
i després de dinar (2-3 pm), actualment, arran de l’auge del 
teletreball, sorgeix un tercer pic en hores tardanes (10-11pm). 

Des de Microsoft apunten que, treballant en remot, els pro-
fessionals amb fills de vegades compensen temps dedicat a 
la cura amb moments de treball al final de la jornada; mentre 
que altres opten per optimitzar la nova flexibilitat del treballant 
variant els seus horaris. Alguns són capaços de concentrar-se 
millor en hores en què l’activitat comercial ha decaigut. “Veiem 
que una de les formes de suportar la situació és prendre un 
descans, sopar i després passar temps a la nit fent les coses”, 
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ha comentat Mary Czerwinski, Gerent de Recerca, comprensió 
Humana i Empatia a Microsoft Research, al post del bloc oficial 
de la companyia.

No obstant això, el nou patró planteja noves qüestions i desafia-
ments, especialment pel que fa a les implicacions d’aquest nou 
pic de productivitat en la conciliació i el benestar de les perso-
nes, o com els managers poden acompanyar amb noves pautes 
o polítiques a aquells treballadors que s’allunyen dels horaris 
tradicionals. “Aquest pic és diferent dels altres dos perquè plan-
teja una pregunta: ‘Es tracta de flexibilitat o es tracta que el 
treball envaeix les hores personals d’algú?’”, reflexiona Shamsi 
Iqbal, Investigador Principal sobre productivitat i intel·ligència a 
Microsoft Research i Microsoft Viva Insights.

Segons els resultats del Microsoft Work Trend Index, publicat 
fa un mes, l’usuari de mitjana llavors enviava un 42% més de 
missatges a través del “char” de Teams fora de l’horari laboral 
que abans de la pandèmia. Així mateix, al llarg de l’estiu passat, 
l’equip de recerca de Microsoft va concloure, a través de l’ús 
mitjà del teclat, que el 30% els companys a la firma tenien un 
pic de treball a la nit. (Infografia: XIsemanal.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe 2022 Work 
Trend Index: Annual Report, de Microsoft “Great Expectations: 
Making Hybrid Work Work”. CLICAR AQUÍ  

La valenciana Ediciones Plaza inicia 
els tràmits per cotitzar al BME Growth

L’empresa Ediciones Plaza, editora de València Plaza, ha co-
municat a Borses i Mercats Espanyols (BME) la seva intenció 
de cotitzar al BME Growth, el mercat de valors espanyol orien-
tat a pimes en expansió. La junta d’accionistes d’Ediciones Pla-
za ha pres aquesta decisió per assegurar la capacitat de creixe-
ment d’acord amb el pla d’expansió ambiciós que la companyia 
valenciana ha reprès després de la pandèmia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Un dels requisits per accedir al BME Growth és ser una socie-
tat anònima amb més accionistes, per la qual cosa Ediciones 
Plaza ha aprovat una ampliació de capital “oberta a tots aquells 
que vulguin forma part d’aquesta il·lusionant etapa”, en parau-
les del president de l’empresa, Enrique Lucas . El procés de 
subscripció d’accions estarà obert fins al proper 30 de juny.

El grup Ediciones Plaza va llançar el seu primer diari digital, 
Valencia Plaza, el febrer del 2010, coincidint amb la celebració 
de Forinvest. Durant aquests dotze anys, a més de consolidar 
el projecte i convertir-lo en referent de la premsa valenciana al 
costat de les capçaleres Culturplaza i Plaza Deportiva, el grup 
va llançar els diaris digitals Alicante Plaza, Castellón Plaza i 
Múrcia Plaza. A més, el 2014 va posar en circulació la revista 
mensual Plaza, la primera de les seves publicacions en paper 
a la que van seguir Guia Hedonista, Lletraferit  i Cinco Barri-
cas.

El 2018 va començar a publicar novel·les en valencià a través 
dels Premis Lletraferit, amb èxits tan sonats com Noruega, de 
Rafa Lahuerta. A l’any següent va començar la seua aventu-
ra audiovisual amb el llançament de Plaza Radio, primer en 
podcast i posteriorment convertint-se en la principal emissora 

valenciana que emet 24 hores de ràdio generalista local amb 
la marca 99.9 Plaza Radio. (Font i fotografia: Valencia Plaza)

Patricia Simón, sobre el periodisme 
local: “Són els que pateixen les 
repercussions de la feina diàriament”
La reportera Patricia Simón ha reflexionat sobre el periodisme 
local en la seva intervenció en les II Jornades de Periodisme 
d’elDiario.es Cantàbria: “Els periodistes locals els que pateixen 
les repercussions de la seva feina diàriament”. La periodista ha 
destacat la importància d’aquest tipus de periodisme, ja que “els 
periodistes locals són els que generen ciutadania”. A més, ha 
posat en valor el desenvolupament d’aquest exercici al·ludint a 
la seva pròpia experiència: “Quan he viscut a diferents ciutats, 
els que m’han dit qui són els meus veïns i els qui m’han ajudat 
a moure’m per la ciutat són ells, els periodistes de proximitat”.

La reportera, escriptora i professora de recerca Patricia Simón 
(Estepona, 1983) està especialitzada en Relacions Internacio-
nals i exerceix la seva professió amb un enfocament en drets 
humans i perspectiva de gènere. La periodista de La Marea ha 
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realitzat cobertures a més de 25 països, com ara les protestes 
de l’Iraq, les conseqüències de la pandèmia, l’incendi del camp 
de persones refugiades de Lesbos i les eleccions presidencials 
dels Estats Units. (Font: InfoLiébana)

La Vanguardia estrena la seva edició 
en paper al País Valencià

La Vanguardia ha estrenat aquesta setmana la seva edició en 
paper al País Valencià  amb l’objectiu de reforçar la seva apos-
ta en aquesta autonomia. Cada dimarts i dimecres s’editarà 
aquesta versió regional, composta per dues pàgines, encara 
que no es descarta que el diari vagi augmentant els dies de 
publicació.

Aquesta edició, que cobrirà informació de València, Alacant i 
Castelló, té la vocació de consolidar-se com a “un diari d’àmbit 
autonòmic valencià, com ho demostra la seua edició digital Co-
munitat Valenciana”. El diari que dirigeix Jordi Juan va apostar 
el gener del 2021 per millorar l’edició digital en aquesta comuni-
tat. Una decisió que ha obtingut “una acollida excel·lent”, segons 
explica el diari. A l’equip que dirigeix Salvador Enguix s’han in-

corporat diversos redactors a València i Alacant i s’ha ampliat el 
nombre de col·laboradors d’opinió. (Font: Dircomfidencial)

Prisa inverteix 45 milions en la compra 
del 20% de Godó a Prisa Radio

El grup Prisa ha confirmat la signatura d’un acord amb el Grup 
Godó pel qual recupera el 20% del capital que la companyia 
catalana tenia al grup que lidera Oughourlian. Després de la 
firma, Prisa Media pagarà 45 milions d’euros distribuïts després 
de la signatura de l’acord i 15 milions restants que pagarà els 
propers anys.

Un pas estratègic que Prisa ha executat amb la intenció de con-
solidar els negocis que manté a ràdio i premsa per convertir-se 
en el primer grup de mitjans en espanyol. Segons la companyia, 
aquesta nova aposta servirà per simplificar l’estructura dotant-
la de més flexibilitat i costos més baixos.

Una línia de negoci que respon al pla estratègic que la com-
panyia responsable de la Cadena SER va presentar fa poques 
setmanes. Amb ella pretenia assolir el 2025 uns ingressos de 
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fins a 500 milions d’euros gràcies a tres pilars fonamentals: el 
negoci digital, l’expansió i un augment de la rendibilitat. (Font: 
Prnoticias)

El País supera en només dos anys els 
200.000 subscriptors

Dos anys després del llançament del seu model de subscripció 
digital, El País ja ha superat els 200.000 subscriptors. El diari, 
que manté un creixement sostingut, lidera àmpliament el sector 
a Espanya. En total, 204.295 persones, procedents de diferents 
països, estan subscrites al diari madrileny. D’aquestes, 164.200 
corresponen a la subscripció exclusivament digital i la resta als 
abonats a l’edició impresa i a plataformes com Kiosko i Más.

El model de subscripció digital es va implementar el 2020, en 
un moment en què, a causa de la crisi sanitària del coronavirus, 
la informació de qualitat era més necessària que mai. Els lec-
tors del diari tenen disponibles cada cop més històries pròpies 
i en formats més diversos: articles multimèdia, narracions en 
àudio, videoanàlisi, butlletins... A més, els subscriptors tenen 
un programa d’activitats exclusives que els permet accedir a 

continguts abans de la seva publicació o participar en trobades 
amb els periodistes de la casa. (Font: MAE)

Vicent Sanchis s’incorpora al Grup Món

Vicent Sanchis (València, 1961) s’ha incorporat com a director 
general del Grup Món, un càrrec de nova creació en dependèn-
cia directa de l’editor, Salvador Cot. Sanchis afrontarà els plans 
d’expansió d’un grup d’empreses que, a hores d’ara, aplega 
vuit capçaleres  temàtiques i territorials (El Món, Món Esport, 
Món Planeta, Tot Barcelona, Món Terrassa, Vadegust, Vadevi 
i Vadevi Balears), a més d’altres mitjans aliats, com Catorze, 
iSabadell, La Clau i El Cinèfil.
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El nou director general ha estat, fins fa pocs dies, director de 
Televisió de Catalunya i té una llarga carrera al capdavant de 
diversos mitjans de comunicació d’aquest país com l’Avui, El 
Temps o Barça TV, entre d’altres. Sanchis també és professor 
de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona.

En l’àmbit de l’assaig, Sanchis ha estat distingit amb el premi 
Carles Rahola per ‘Valencians, encara’ (2012) i el Joan Fuster 
per ‘Franco contra Flash Gordon’ (2009). (Font: El Món – foto-
grafia: Pere Virgili/diari Ara)

Unidad Editorial perd el director de 
projectes a Catalunya, Martí Saballs

No han passat dues setmanes des que se’n confirmés el no-
menament com a director de Projectes Editorials a Catalunya i 
Martí Saballs deixa Unidad Editorial. El periodista, que entrava 
a les travesses com a substitut de Paco Rosell, ha deixat la 
companyia per començar una nova etapa en un altre projecte 
aliè a l’editora responsable d’El Mundo.

Així ho confirma el diari digital Vozpópuli, que no detalla quin 
serà el nou destí de Saballs. La notícia ha sorprès després que 
fa escassos dies, el que fos director adjunt d’El Mundo fos no-
menat director de Projectes Editorials a Catalunya. Un nomena-
ment que suposava que Saballs deixés la delegació de Madrid 
per unir-se a la de Catalunya de manera presencial. (Font: MAE)

Neix MaMagazine, una revista sobre la 
maternitat sense tabús

MaMagazine és la primera 
revista a Espanya que atén 
l’assumpte de la maternitat 
com a experiència i la de-
construeix com a institució 
amb l’objectiu d’acabar amb 
els “això no m’ho havien ex-
plicat”. I és que la majoria de 
les mares coincideixen que hi 
ha molts temes que s’ometen i es desconeixen quan ets “prime-
renca”. MaMagazine és un projecte editorial independent que 
posa el focus a cuidar la mare. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Editada tant en format digital com en paper, MaMagazine no 
és una revista a l’ús de “llegir i tirar”, sinó que està concebuda 
com un monogràfic en què, número darrere número i després 
d’un paraigua conceptual, s’aborden aspectes més amplis de 
la cultura de la maternitat. Victoria Gabaldón, la seva creadora, 
explica que “aquesta revista va néixer mitjançant un projecte de 
finançament col·lectiu, fent de les nostres sòcies i socis la nos-
tra tribu. No és només una publicació, és una experiència lecto-
ra en què fins i tot el paper et fa sentir i un lloc on acostar-se per 
aprendre de la maternitat”. (Font i infografia: Control Publicidad)

La Mira convoca el Premi Miravisions 
de Fotoperiodisme

El II Premi Miravisions de Periodisme ha obert aquest dimarts el 
període de presentació de propostes. Als guardons convocats 
pel magazín digital ‘La Mira’ s’hi podran presentar, fins el 19 de 
juny, fotografies publicades en mitjans de comunicació durant 
el 2021. Les imatges optaran a un dels tres guardons que es 
concedeixen, dotats amb 2.500 euros el primer premi, 1.000 
euros el segon i 500 euros el tercer. També hi ha, novament, 
una categoria dirigida a estudiants d’escoles de fotografia i fa-

cultats de comunicació amb la voluntat d’apostar pel futur del 
fotoperiodisme. L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc durant 
la tercera jornada Miravisions de fotoperiodisme que se cele-
brarà a Juneda els dies 23, 24 i 25 de setembre. (Font: ACN)
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Les dones assumeixen el rol de 
protagonistes a la indústria del 
podcast en espanyol
Per Katherine Pennacchio / LatAm Journalism Review

Les dones, que històricament han estat invisibilitzades i si-
lenciades, han aconseguit a través de la indústria del podcast 
la possibilitat de ser escoltades. En els darrers anys la seva 
participació ha crescut i, encara que no hi ha prou dades dis-
ponibles, segons Ivoox el 43% dels podcasts del seu catàleg 
d’originals el 2021 van ser creats per dones i l’audiència feme-
nina representa el 50% dels oients.

En aquesta recerca de ser escoltades es va crear PodWoman, 
un esdeveniment de podcasting en espanyol dedicat a les do-
nes, que va celebrar el 5 de març passat la seva segona edi-
ció. “La nostra missió a PodWoman és acostar el podcasting 
a les dones, posar en valor el seu treball dins aquesta indús-
tria i donar-lo a conèixer. Espero que avui sortim més savis i 
amb l’exemple de totes les dones que ens acompanyaran”, 
va dir Maria Santonja, productora d’ Ekos Media i directora de 
l’esdeveniment, durant la transmissió.

L’esdeveniment es va fer en línia de forma gratuïta i va incloure 
més de 10 hores de contingut amb taules rodones i classes 
mestres on van participar dones rellevants de la indústria del 
podcast en espanyol. LatAm Journalism Review (LJR) va cobrir 
l’esdeveniment i va conversar amb experts en àudio i gènere 
per analitzar la importància d’espais com aquests. 

“Esdeveniments en què les veus de les dones són protagonistes, 
ens permeten visibilitzar les experiències i subjectivitats que ens 
travessen i que històricament han estat desvaloritzades. No és 
que ens donin veu, sinó que aquests espais permeten que la nos-
tra veu sigui escoltada per una audiència més gran”, va dir a LJR 
Abril Torres, lingüista i docent mexicana en estudis de gènere.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La veu la posem nosaltres
Es diu que vivim l’edat d’or de l’àudio i del podcast. Actualment 
qualsevol persona amb accés a un micròfon pot enregistrar-se i 
pujar l’àudio a les diverses plataformes disponibles de distribu-
ció a internet. Segons dades de Listen Notes, actualment hi ha 
gairebé tres milions de podcasts al món i, entre ells, uns 335 mil 
estan disponibles en espanyol.

Tot i la infinita oferta, algunes de les ponents de l’esdeveniment 
argumenten que segueix sent una indústria dominada per ho-
mes. Encara que hi ha visions enfrontades sobre això. 

“Estem menys representades. Al podcast i als negocis també 
és el mateix. La societat patriarcal ens va ensenyar que hem 
d’estar quietes, calladetes, que no fem soroll. De sobte posar 
veu, donar un missatge i animar-nos a dir el que pensem i que 
ens escoltin, és una exposició a què no estem acostumades i 
requereix un coratge més gran perquè no és el que vam apren-
dre”, va dir l’argentina Nayla Norryh, conductora del podcast 
Onda Ceo dedicat a l’emprenedoria femenina, durant la seva 
participació en una de les taules de l’esdeveniment. 

Un dels enfocaments de PodWoman és analitzar la realitat del 
podcast amb una mirada femenina. A més, visibilitzar i posar en 
valor la feina de les dones en tots els processos de producció del 
podcasting; tant així que l’eslògan de l’esdeveniment és “la veu 
la posem nosaltres”.

Dones com a referents
“El podcast és molt més democràtic que altres suports i això permet 
l’accés massiu de tothom i, especialment, de les dones.” Lalo Reca-
natini, guionista argentí i expert en podcasts amb més de 15 anys 
d’experiència, va dir a LJR. “Crec que també influeix l’avenç gene-
ralitzat, encara que lent, dels drets de les dones a Llatinoamèrica”. 
Recanatini també va destacar la participació de les dones no només 
com a productores sinó també com a conductores de podcasts. 

En aquest punt coincideix totalment Torres. “La representació 
de les dones en espais de comunicació és important perquè pot 
inspirar altres a obrir camins en les seves pròpies disciplines i 
els seus temes”, va dir la lingüista. LJR també  va conversar 
sobre la temàtica amb Mariana Vaccaro, periodista i editora de 
Podcasteros, una comunitat de productors i amants del pod-
casts en espanyol. Vaccaro opina que és molt important per a 
les dones tenir referents sobretot als espais de poder. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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“Escoltar, veure, ser present (encara que sigui virtualment) i 
conèixer experiències de dones de diferents països, amb dife-
rents accents, sempre suma”, va dir Vaccaro. (Infografia: pod-
woman.com)

L’EACA publica pautes per a les 
auditories de mitjans “en benefici de 
la indústria”
L’EACA (European Association of Communication Agencies) ha 
publicat un document sota el títol “Media Auditing Guidelines” 
(Pautes generals de l’auditoria de mitjans) en què es proposa 
“contribuir a garantir que totes les parts s’acullin a uns codis 
de conducta bàsics orientats a oferir la transparència i els mi-
tjans necessaris, així com la protecció de la informació tant de 
l’agència com de l’anunciant. Hem identificat una sèrie de cri-
teris que vindrien a representar les normes que cal aplicar en 
relació amb el treball entre les agències, els anunciants i els 
auditors de mitjans”.

 

Les auditories de mitjans són complexes alhora que importants 
per als anunciants. Cada cop sorgeixen més agències de mi-
tjans que es dediquen a avaluar i assessorar, motiu que ha por-
tat a l’EACA a publicar aquestes pautes generals de l’auditoria 
de mitjans.

L’Associació d’Agències de Mitjans (AM) ha traduït el document 
que, segons el director, Leo Farache, recull “les peticions que 
hem fet des de fa molts anys que beneficiaran el conjunt de la 
indústria”:

1. No hi hagi cap mena de conflicte d’interessos i, per tant, 
transparència total als serveis oferts per les seves companyies 
directament o per altres empreses del seu grup.
2. Transparència en la composició del pool.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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3. Una transparència metodològica i una comparació «justa» 
de la dada .
4. Per oferir el millor servei possible a les empreses anunciants 
cal que hi hagi una alineació prèvia dels resultats amb l’agència 
de mitjans.
5. Exigir a l’auditor de mitjans llicències d’accés pròpies a les 
fonts principals.
6. Exigir a l’auditor de mitjans una granularitat més gran en els 
seus informes que permeti entendre millor la informació per part 
dels anunciants i les seves agències de mitjans.
7. Evitar l’aplicació d’un sistema de bonus/malus als resultats 
de les auditories digitals, a causa de la dificultat d’avaluació 
precisa en un medi tan complex i canviant.
8. Crear unes normes perquè la informació sol·licitada per 
l’auditor s’ajusti als objectius de l’auditoria, sense que calgui 
reportar informació no necessària i de vegades difícilment inter-
pretable per un tercer, sense ajut de l’agència.

Segons el director d’AM, es tracta, en definitiva, que l’auditoria 
de mitjans: “Es porti a terme amb les garanties suficients per a 
tots els implicats en el procés i amb l’objectiu comú d’obtenir 
informació de qualitat per prendre decisions.” (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Ipmark)

NOTA: El Butlletí us ofereix el document EACA Media Auditing 
Guidelines. CLICAR AQUÍ  

Convocades les subvencions 
estructurals als mitjans digitals

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Genera-
litat ha obert la convocatòria de subvencions estructurals per a 
l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en 
català o aranès, corresponents a l’any 2022. La dotació és de 
2.801.272 euros, un increment del 26,8% respecte de la con-
vocatòria de 2021. El termini per presentar sol·licituds finalitza 
el 24 de maig.
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Aquesta és la darrera línia d’ajuts que restava pendent de con-
vocar. Al març es van obrir les convocatòries de les subven-
cions estructurals a ràdios, televisions, mitjans impresos, i enti-
tats i organitzacions professionals de la comunicació. I a l’abril 
es van convocar les recuperades subvencions a projectes per a 
mitjans impresos i digitals i per a ràdios i televisions.

Noves bases
Enguany, les bases reguladores de la línia d’ajuts als mitjans 
impresos han estat modificades. El nou text recupera el criteri 
inicial perquè aquests ajuts es dirigeixin únicament als mitjans 
digitals que s’allotgin en dominis de titularitat de la mateixa per-
sona física o jurídica que n’és l’editora. Això n’exclou aquells 
que empren subdominis d’un domini de titularitat d’altri.

Aquest va ser el criteri amb el qual es van establir les bases 
d’aquestes subvencions, però atenent a una “situació conjun-
tural que afectava el sector”, posteriorment es va admetre la 
possibilitat de concórrer a les convocatòries als mitjans allotjats 
en subdominis de titularitat aliena.

El Govern entén que aquesta situació “s’ha vist ja pràcticament 
superada”, per la qual cosa considera que “el més convenient” 

és posar fi a aquest “règim excepcional” i modificar les bases 
per tornar a introduir la vinculació entre la titularitat del mitjà i 
del domini.

Així doncs, en les noves bases reguladores de les subvencions 
estructurals a mitjans digitals s’han modificat o suprimit aquells 
apartats on es contenen les referències a l’acreditació de la 
cessió d’ús d’un subdomini.

L’Executiu català raona aquestes subvencions en què els mi-
tjans catalans s’han d’enfrontar a una “situació de desavan-
tatge competitiu” respecte a altres suports “fets en altres llen-
gües amb moltes més expectatives de mercat”. El 2021, els 
digitals que van rebre una quantitat més gran en el lliurament 
de subvencions van ser ElNacional (144.000 euros), Elmón.cat 
(136.000 euros), Ara (130.000 euros), Nació Digital (104.000 
euros) i Vilaweb (94.000 euros).

Així, doncs, el Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya  subvencionarà aquest any amb uns 16 milions 
d’euros a mitjans de comunicació que fomentin l’ús del català o 
l’aranès. Muntant al que cal afegir els més de 30 milions d’euros 
en concepte de publicitat institucional . En total, la xifra perce-
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buda pels mitjans de mans de l’Executiu català rondaria els 50 
milions d’euros anuals. (Font: Comunicació21 i Dircomfidencial 
– infografia: El Independiente)

Canadà torna a lectors de premsa 
digital un 15% de la despesa de 
subscripció

 
El model de subscripció de premsa digital continua en cons-
tant procés d’experimentació. Canadà ha estat un dels països 
-juntament amb els Estats Units i França- que ha apostat per 
l’aprovació de mesures fiscals per impulsar la fidelització dels 
lectors de mitjans digitals de pagament.

Aquest país fa balanç dels primers fruits obtinguts després de 
l’aprovació el 2019 d’un paquet de beneficis fiscals de fins a 
600 milions de dòlars durant cinc anys, dirigits tant a lectors 
com a mitjans. D’una banda, aquest ajut fiscal permet als subs-
criptors recuperar un 15% del cost de la tarifa, fins a un màxim 
de 500 dòlars.

Els primers resultats analitzats d’aquesta mesura conclouen 
que pocs lectors s’acullen a aquest avantatge, encara que els 
que ho fan sí que paguen una quantia considerable. L’Agència 
d’Ingressos de Canadà assenyala que 302.000 canadencs van 
sol·licitar aquest ajut el 2020, fet que suposa un 1% de la po-
blació. Aquests, es van gastar en subscripcions digitals una mi-
tjana de 240 dòlars l’any, cosa que significa que amb la mesura 
aprovada pel govern canadenc, els usuaris es van estalviar una 
mitjana de 36 dòlars anuals. Perquè els lectors fossin benefi-
ciaris d’aquesta ajuda, havien d’estar subscrits a mitjans que 
complissin requisits com ara la producció de contingut original 
o empressin com a mínim dos periodistes. (Font: newsletter.
atdl – infografia: Ràdio Canadà)
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ABC permetrà accedir de franc als 
continguts Premium del seu web en 
comprar l’edició impresa

El diari ABC afegirà a la contraportada de la seva edició im-
presa un codi QR amb una clau alfanumèrica que, en ser es-
canejat i introduït, respectivament, permetrà accedir, a la seva 
app, a tots els continguts digitals de pagament durant 24 hores. 
L’accés estarà disponible en dos dispositius simultanis, encara 
que només durant les esmentades 24 hores, fet que suposa 
una nova fórmula que servirà per traslladar molts usuaris de 
l’edició impresa, a la digital. (Font: Media-tics)

Facebook diu adeu als podcast un any 
després de la posada en marxa

Els podcasts deixaran de tenir cabuda a Facebook a partir 
d’aquest proper 3 de juny. Així ho ha anunciat Meta tan sols 
un any després de posar en marxa la seva pròpia plataforma 
d’àudio, Live Audio Rooms, que integrava no només podcast 

sinó també un format d’àudio curt anomenat  Soundbites, simi-
lar al de la ja desapareguda plataforma Clubhouse.

L’anunci no s’ha fet de manera oficial, sinó que la companyia tec-
nològica ha enviat un correu electrònic als seus col·laboradors, 
al que ha tingut accés Bloomberg  Segons les primeres infor-
macions, Meta considera que aquest servei d’àudio no ha tingut 
l’èxit esperat entre els usuaris, i ha pres la decisió d’abandonar 
el terreny del podcast per centrar-se en funcions “més significa-
tives”. (Font: MAE)
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Els anunciants confien la seva 
inversió al sector Digital
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Scopen ha publicat la catorzena edició del Media Scope a Es-
panya on analitza l’evolució dels principals mitjans de comuni-
cació a partir de la percepció del mercat i valoració dels seus 
clients. Ho fa amb l’objectiu d’ajudar els mitjans a prendre deci-
sions, establir les seves estratègies d’actuació i anticipar opor-
tunitats de cara al futur.

Segons la consultora, la inversió en mitjans declarada per un 
gran anunciant que opera al mercat espanyol, és de 7 milions 
d’euros, números similars als previs a la pandèmia.

Els anunciants utilitzen un mix de mitjans caracteritzat, prin-
cipalment, per la televisió de Digital i Televisió Generalista. El 
segueixen, en aquest ordre, la Televisió de Pagament, Ràdio, 
Exterior, Premsa, Revistes, Suplements i Cinema.

De manera global augmenten, cada cop més, la seva inversió 
en Digital, reben menys visites comercials dels mitjans que les 
que rebien en el passat i tenen relació directa amb Walled Gar-
dens que els ajuden a entendre les dades. Amb les agències de 
mitjans treballen, sobretot, la seva estratègia de mitjans.

Transformació digital
La transformació digital es va convertir el 2019 al canal en línia 
més atractiu per a les empreses superant, per primera vegada, 
el percentatge d’inversió destinat a la televisió generalista. Tot i 
això, en els dos últims anys, la televisió generalista ha frenat la 
seva caiguda i que exterior és el mitjà més afectat per la crisi de 
la Covid-19, perdent gairebé quatre punts percentuals d’inversió.

Segons l’informe d’aquest any, els mitjans amb més expectativa de 
creixement segueixen sent Digital, la televisió de pagament, el cinema 
i l’exterior. A més, dins del mitjà Digital, són les plataformes de vídeo 
en línia, les d’àudio i l’e-commerce les que tenen millors pronòstics.
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Entre les variables clau dels suports publicitaris, els entrevis-
tats esmenten, sobretot, la qualitat dels continguts i el perfil de 
l’audiència, seguides de la segmentació de l’audiència i el me-
surament i la cobertura . Entre les variables del servei comercial 
dels mitjans, destaca, molt per sobre de la resta, la Rigorositat i 
Transparència del mitjà, i després, la Flexibilitat en la negociació. 

D’altra banda, els professionals entrevistats destaquen la im-
portància dels departaments de màrqueting dels mitjans per 
reforçar-ne la relació. Entre les característiques que més valo-
ren d’ells esmenten, sobretot, les Eines que tinguin per mesurar 
l’eficàcia, que comptin amb Productes Adhoc en bases de da-
des, el Suport que els donin en l’execució de les campanyes , 
el seu Suport Estratègic i Creatiu, i el Coneixement que tinguin 
de les Eines de Màrqueting Digital.

A les sessions de workshop realitzades amb agències de mitjans 
i mitjans de comunicació es van detectar diferentse vies de crei-
xement per incrementar l’aportació de valor dels mitjans. En des-
taquem dues: En primer lloc, es posa de manifest que els anun-
ciants estan cada cop més orientats a aconseguir KPIs de negoci 
i del creixement de més models d’atribució i economètrics, on la 
tecnologia i la programàtica tenen un paper fonamental.

En segon lloc, es parla de la importància del pensament a 
llarg termini i les seves dificultats, i de la necessitat de millo-
ra de formació de les agències de mitjans i dels mateixos mi-
tjans, en recerca i mesurament. NOTA: El Butlletí us ofereix 
l’estudi d’Scopen Espanya 2021-22 sobre la imatge, la qualitat 
i l’eficàcia comercial dels mitjans de comunicació a Espanya. 
CLICAR AQUÍ  

Segons InfoAdex, la inversió 
publicitària creix un 7,7% en el primer 
trimestre 
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En els tres primers mesos  de l’any, la inversió publicitària ha 
crescut un 7,7% enfront del període equivalent de l’any ante-
rior, mostrant una xifra de 1.144,8 milions d’euros, enfront dels 
1.062,8 milions del període gener-març de 2021. En el cas con-
cret del mes de març, la inversió hauria crescut un 5,1% pas-
sant dels 407,4 milions d’euros de 2021 als 428,4 milions del 
mes de març de 2022.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió publi-
citària, ha experimentat un increment del 9,1%, obtenint 530,0 
milions d’euros en els tres primers mesos de  l’any. Dins de 
Digital el millor comportament el presenta Xarxes Socials, mi-
tjà que creix un 11,5% el seu volum d’inversió publicitària pas-
sant de 124,7 milions d’euros a 139,0 milions durant el període 
analitzat. Websites, augmenta la seva xifra un 10,7% amb una 
inversió de 196,8 milions enfront dels 177,7 milions d’euros que 
va obtenir en el mateix període de 2021.  Search també incre-
menta la seva xifra d’inversió en un 5,7%, i assoleix un volum 
en el primer trimestre de l’any de 194,2 milions d’euros.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 383,7 milions d’euros, un 1,1% més que 
els 379,6 milions d’euros del mateix període de 2021. Ràdio, 

que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 93,3 milions, 
per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra del qual ascendeix 
en aquest primer trimestre a 55,1 milions d’euros. En el cas 
d’Exterior  la seva xifra suposa un increment del 52,5% assolint 
els 54,0 milions. El mitjà Revistes obté una xifra d’inversió de  
24,7 milions d’euros en el període gener-març del 2022, que es 
tradueix en una baixada del -4,7%. 

Cine, experimenta un creixement del 245,3% sobre el perío-
de correspon a l’anterior, la qual cosa el situa en 2,2 milions 
d’euros el 2022. Dominicals, últim mitjà per volum d’inversió, 
mostra un descens del -14,3%.
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La despesa en publicitat digital 
augmenta un 41% per assolir un 
màxim històric el 2021

L’informe Digital Adspend d’IAB UK per al 2021, realitzat amb 
PwC, mostra que el mercat de la publicitat digital va créixer un 
41% l’any passat fins a un total de 23.500 milions de lliures 
esterlines. El Digital Adspend per a l’any 2021 mostra que el 
mercat de la publicitat digital va experimentar el seu major crei-
xement durant 15 anys l’any passat, amb una inversió que va 
augmentar un 41% interanual fins als 23.500 milions de lliures. 
L’informe, que es realitza amb PwC , mostra que la despesa del 
2021 també va augmentar un 50% respecte al 2019, l’últim any 
complet en què la pandèmia no va afectar l’activitat.

Com que el mercat va experimentar un creixement modest el 2020, 
els últims resultats mostren que la confiança dels anunciants es va 
recuperar el 2021, un any que va començar amb un bloqueig total 
i va acabar amb la reedició dels consells de treball des de casa. 

Comentant els resultats, Jon Mew, conseller delegat d’IAB UK, 
va dir: “Després d’un augment del 5% en la despesa en publi-

citat digital el 2020, estàvem segurs que els resultats del 2021 
serien molt més forts, però que el mercat creixi un 50% respecte 
als anteriors. -La despesa pandèmica és increïble i demostra la 
resistència de la nostra indústria líder mundial. És especialment 
emocionant veure que els formats emergents, com ara la publi-
citat dins del joc i els podcasts, continuen augmentant el ritme 
i ofereixen noves oportunitats de creixement sense aprofitar.

“No obstant això, no hem de perdre de vista que el 2021 encara 
no va ser un any normal. Vam gastar la meitat en algun tipus de 
bloqueig, que comporta una major dependència dels canals di-
gitals, mentre que el retorn d’esdeveniments a gran escala com 
els Jocs Olímpics i Paralímpics al segon semestre també haurà 
afectat la despesa. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El 2021 Google va eliminar més de 
3.400 milions d’anuncis i va restringir 
més de 5.700 milions d’anuncis
 
El 2021 Google va eliminar més de 3.400 milions d’anuncis , va 
restringir més de 5.700 milions d’anuncis i va suspendre més 
de 5,6 milions de comptes d’anunciants. Alhora, amb motiu de 
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la guerra a Ucraïna, ha bloquejat més de vuit milions d’anuncis 
en virtut de la seva política “d’esdeveniments sensibles”, alho-
ra que ha eliminat per separat els anuncis de més de 60 llocs 
de mitjans de comunicació finançats per l’estat rus al conjunt 
de les seves plataformes. Així es recull a l’informe anual sobre 
seguretat dels anuncis, que la companyia presenta cada any.

Com a novetat, s’està desplegant a tot el món la funció «So-
bre aquest anunci» per ajudar els usuaris a entendre per què 
s’ha mostrat un anunci i quin anunciant l’ha publicat. Es tracta 
de la seguretat dels usuaris en decisions sobre els anuncis i 
el contingut monetitzat a les nostres plataformes. De fet, mi-
lers de Googlers treballen cada dia per evitar l’ús maliciós dels 
seus serveis publicitaris i ajudar-los a fer-los més segurs per 
a les persones, les empreses i els editors. Google diu que en-

tén aquest important treball perquè un Internet amb publicitat 
significa que tothom pot accedir a informació essencial. (Font: 
MAE – infografia: google). NOTA: El Butlletí de l’AMI  us ofereix 
el Bad Ads Report de Google. CLICAR AQUÍ  

Els individus de més de 18 anys van 
consumir una mitjana de 311 minuts 
al dia de continguts audiovisuals
 

Segons “El Rosco” de 
consum audiovisual del 
mes març, els individus de 
més de 18 anys van con-
sumir una mitjana de 311 
minuts al dia de contin-
guts audiovisuals, fet que 
suposa 3 minuts més que al mes de febrer 2022. Cadascun 
d’ells dedica una mitjana de 33 minuts diaris a veure continguts 
audiovisuals a Youtube, mitjà que representa el 10,7% del total 
consum audiovisual al mes de març 2022.
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Individus 25 a 44 anys: Els adults de 25 a 44 anys van consu-
mir una mitjana de 245 minuts al dia de continguts audiovisuals 
al març 2022. En aquest grup, els ‘Altres Usos del Televisor’ 
aconsegueixen el 17,5% del share audiovisual agregat. Cada 
individu de 25 a 44 anys dedica una mitjana de 47 minuts diaris 
a veure continguts audiovisuals a Youtube, mitjà que lidera amb 
el 19,1% del total consum audiovisual al mes de març 2022.

Individus 45 a 54 anys: Els madurs de 45 a 54 anys van consu-
mir una mitjana de 307 minuts al dia de continguts audiovisuals. 
Per a aquest grup, el consum de TV Tradicional representa el 
74,0% del total consum audiovisual. Cada individu de 45 a 54 
anys dedica una mitjana de 32 minuts diaris a veure continguts 
audiovisuals a Youtube, mitjà que representa el 10,5% del total 
consum audiovisual al mes de març 2022.

Individus 55+ anys: Els individus de 55 i més anys van consu-
mir una mitjana de 390 minuts al dia de continguts audiovisuals. 
Per a aquest grup, el consum de TV Tradicional representa el 
89,4% del total consum audiovisual. Cada individu de 55+ anys 
dedica una mitjana de 17 minuts diaris a veure continguts au-
diovisuals a Youtube, mitjà que representa el 4,4% del total con-
sum audiovisual al mes de març 2022. (Font: Mediàtic/Àmbit 

d’Estratègia. Infografia: Barlovento Comunicación). NOTA: El 
Butlletí us facilita el “Rosco” del consum audiovisual del mes de 
març. CLICAR AQUÍ  

Arena renova per novè any 
consecutiu el compte de Naturgy

Arena ha renovat un any més el seu contracte amb Naturgy 
com la seva agència de mitjans, que inclou la gestió de diversos 
serveis, amb especial èmfasi en aquelles àrees que contribuei-
xen més al creixement del seu negoci, com són les de tecnolo-
gia, data i  measurement.

D’aquesta manera, continua la relació professional que co-
mençava a finals del 2013 amb Arena com a  partner estratègic 
de Naturgy, amb l’objectiu d’acompanyar-lo en el projecte de 
transformació per convertir-se en un actor clau de la transició 
energètica.

Durant aquest temps, Arena i Grupo Naturgy han impul-
sat diverses iniciatives en branded content juntament amb 
l’acceleradora de continguts transmedia Bridges_Arena. Se-
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gons expliquen des de l’agència, aquesta renovació els permet 
continuar explorant i innovant per múltiples vies, juntament amb 
altres divisions especialitzades com HMetaverse, DBi o OneX-
perience. (Font: Dircomfidencial)
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La UE llança el seus propis YouTube i 
Twitter. Basat en Mastodon, no deixa de 
sumar usuaris des de l’arribada de Musk
Per Marcs Merino / Genbeta

El Supervisor Europeu de Protecció de Dades va anunciar re-
centment el llançament -en ‘fase pilot’- de dues plataformes pú-
bliques de xarxes socials, que permetran als organismes i insti-
tucions de la Unió Europea difondre els seus continguts sense 
dependre de grans proveïdors privats com Twitter o YouTube.

Tot i que la primera conseqüència d’aquest llançament és 
que les institucions comunitàries podran deixar de dependre 

d’entitats amb seu fora de les fronteres europees, reforçant 
“l’estratègia de la UE en matèria de sobirania digital”, no ha 
estat aquest aspecte el que ha fet més èmfasi:

“El nostre objectiu és oferir plataformes de xarxes socials alternati-
ves que prioritzin les persones i el seu dret a la privadesa i a la pro-
tecció de dades. […] No recorren a transferències de dades per-
sonals a països externs […] no hi ha anuncis ni perfilat d’usuaris“.

“Esperem que aquest sigui un primer pas que permeti una conti-
nuïtat en l’ús de plataformes socials compatibles amb la privadesa”.

Les dues xarxes presentades el 28 d’abril utilitzen tecnologia 
open source i descentralitzada: no reinventen la roda, sinó que 
es creen instàncies diferenciades d’un programari preexistent. 
Són les següents:
EU Voice: plataforma de microblogging destinada (com Twit-
ter?) a compartir textos breus, imatges i vídeos curts. Executa 
una instància del programari Mastodon.

EU Vídeo: plataforma multimèdia per a la compartició de ví-
deos i podcasts, ve a suplir el servei prestat per YouTube. Exe-
cuteu una instància del programari PeerTube.

NOVES EINES
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Cap de les dues plataformes no estan pensades —per ara— 
per admetre el registre d’usuaris particulars

A temps per al desembarcament de Musk a Twitter
Aquest moviment de la UE arriba precisament l’endemà que 
el Comissari europeu de Mercat Interior de la UE, Thierry Bre-
ton, presumís d’haver “acabat la nova Llei de Serveis Digitals 
a temps” per al desembarcament d’Elon Musk com a CEO de 
Twitter, i que advertís a aquest que a la UE “hi ha normes que 
ha de complir” —quan Musk havia admès hores abans que pre-
cisament són les normes legals les que haurien de marcar un 
únic límit entre allò permissible i allò no permissible a Twitter—.

En qualsevol cas, la notícia del llançament d’EU Voice podria 
ajudar a impulsar la visibilitat de Mastodon, una metaplataforma 
que aspira a convertir-se en una alternativa viable a Twitter. 
(Infografia: European Commission)

Els plans de privadesa de Google 
Sandbox inclouen una verificació 
independent del codi de tercers que 
evitarà fraus via SMS

A principis d’any, Google va confirmar el que molts havien pen-
sat inevitable quan va confirmar que introduiria els seus con-
ceptes de Privacitat Sandbox al sistema operatiu mòbil Android, 
un moviment que, en certa manera, evitarà les limitacions de 
dades de l’iOS d’Apple .

No és sorprenent que tots els ni-
vells de la indústria que van sentir 
la cremada de l’iOS 14 d’Apple, 
un moviment que s’estima que 
ha esborrat un total de 16.000 
milions de dòlars en ingressos de 

persones com Meta, Twitter i YouTube en menys de 12 mesos, 
estan preocupats per Google. plans tindran un impacte similar.

Tanmateix, la dependència de Google dels ingressos publicita-
ris, per no parlar de les dificultats reguladores a què s’enfronta, 
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significa que ha de seguir un camí més delicat amb les seves 
propostes de privadesa Sandbox per a Chrome, sovint objecte 
d’una revisió per parells contundent a mesura que avancen.

Actualment, Privacy Sandbox a Android conté una sèrie de 
punts de discussió que reflecteixen en gran mesura les propos-
tes d’orientació i seguiment del públic a Google Chrome des-
prés de retirar les galetes de tercers. Aquests inclouen reco-
manacions per a l’orientació continuada basada en interessos 
coneguda com a API de Temes, una proposta per reorientar els 
usuaris de dispositius Android anomenada FLEDGE, així com 
un mitjà proposat per mesurar el rendiment de la campanya 
amb senyals de dades limitats anomenat Informes d’atribució. 

Els plans de privadesa de Google Sandbox inclouen una veri-
ficació independent del codi de tercers, la qual cosa evitarà les 
estafes SMS que tant han triomfat a Espanya gràcies a com 
funciona Android. Podeu completar la informació des d’aquest 
link. (Font i infografia: Digiday)

Apple, a l’espiell de la UE per abús de 
posició dominant amb Apple Pay
La Unió Europa (UE) no en vol passar una als gegants tecnològics 
i té ara al punt de mira Apple . D’acord amb la Comissió Europea, 
hi ha indicis que apunten a un abús de posició dominant per part 
de l’empresa de l’illa amb el servei de pagaments per al mòbil 
Apple Pay, segons escriu Esther Lastra a Marketing Directo.

En un informe preliminar 
l’Executiu de la UE acusa 
els de Cupertino de valdre’s 
de posició dominant per 
limitar l’accés a la tecnolo-
gia sense fils NFC (que és 
la que entra en joc a l’hora 
d’efectuar pagaments a través del mòbil). Limitant l’accés a la 
tecnologia NFC, Apple perjudicaria els seus rivals i afavoriria, 
en canvi, el servei Apple Pay, segons Brussel·les.

La investigació oberta a Apple per part de la Comissió Europea, 
que va començar el juny de 2020, conclou que l’empresa lide-
rada per Tim Cook no permet o limita l’accés dels desenvolu-
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padors a la tecnologia NFC. Mitjançant aquesta manera, Apple 
s’assegura que Apple Pay sigui l’única alternativa per pagar 
amb el mòbil a l’iPhone.

L’informe preliminar redactat per Brussel·les arribarà ara amb 
tota la documentació adjunta a Apple perquè la companyia de 
Cupertino pugui respondre per escrit a les acusacions que s’hi 
formulen. (Font: Marketing Directo – infografia)

Com bloquejar el compte de 
WhatsApp a distància si et roben el 
mòbil
Algun cop t’han fet una estrebada al metro o al carrer per endur-
se la teva bossa o t’han tret el telèfon mòbil de la butxaca? Si 
has estat víctima d’un incident així segur que saps els passos a 
seguir per mantenir segures les dades més privades que guar-
des al teu telèfon. En cas contrari, hauries de saber els passos 
que cal seguir per tal de bloquejar l’accés al WhatsApp a dis-
tància. De fet, hi han dues vies: una, contactant directament 
amb l’empresa WhatsApp; l’altra, bloquejant i fent un duplicat 
de la targeta SIM. Aquí t’expliquem com pots assegurar-te que 

has bloquejat el teu compte en cas que et sostreguin el mòbil. 
Trobareu més informació en aquest link. (Font: El Món)
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Perquè el disseny d’impressió està 
canviant ràpidament i què significa 
això per als dissenyadors 
Per Sappic Graphic Papers

 
El disseny d’impressió està sempre canviant, amb noves ten-
dències que s’elaboren i sorgeixen a la vida. Com sigui que es 
manifestin, sempre tenen alguna cosa a dir sobre la indústria 
creativa i sobre el món en general . Per descomptat, per al 2022 
podem afegir la pandèmia i les últimes tensions globals a la ba-
rreja. Com es registraran en el món del disseny les disrupcions, 
l’angoixa, les frustracions i les energies acumulades, juntament 
amb les noves maneres de viure i treballar que han anat evolu-
cionant, en els propers mesos?

Com ha influït el context de la Covid-19 en els dissenyadors 
gràfics
Dana Arnett, directora general de l’agència creativa VSA Part-
ners (els clients de la qual han inclòs Google, IBM i Nike, així 
com Sappi) creu que la imprevisibilitat de la pandèmia ha can-
viat tota la nostra manera de viure i treballar, i ha influït en la 
manera com pensen i creen els dissenyadors. “La història ens 
mostra com els canvis socials i els esdeveniments afecten di-
rectament el disseny i viceversa”, diu, assenyalant l’era del mo-
dernisme i el disseny funcional que va seguir a la destrucció de 
la segona guerra mundial. Arnett tampoc no té cap dubte que el 
disseny pot marcar una diferència positiva:

Aquí reunim una selecció de les tendències principals per al 
2022 i fem una ullada a com podria ser el disseny postpandè-
mia i com influirà en la cultura en general.

1. Disseny minimalista
És poc probable que els dissenyadors d’impressió renunciïn  al 
minimalisme. Ara mateix és la força impulsora dels logotips, ja 
que les marques abandonen la 3D i aplanen els logotips (que 
és útil per a usos digitals) o simplement simplifiquen el que ja 
tenen. Eric Park, dissenyador de moviment de l’agència de dis-
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seny Collins, els clients de la qual inclouen Twitch i Spotify, creu 
que els sistemes simples basats en símbols són més forts que 
les marques de paraules.

“Un gran símbol pot contenir una personalitat més única, por-
tar metàfores riques i oferir referències significatives per a una 
marca. Un símbol concís i senzill pot ser fàcil de memoritzar 
a l’instant”, segons Eric Park, dissenyador de moviments a 
l’agència de disseny Collins.

2. Antidisseny
En canvi, i potser com a reacció a la pulcritud i l’harmonia del mi-
nimalisme, l’anomenat disseny subversiu o antidisseny abraça 
una actitud de qualsevol cosa: colors, tipus de lletra, formes que 
xoquen o semblen malament juntes, llençant plantilles i nocions 
de equilibri. És un repte per als guardians del disseny i, segons 
Wednesday Krus, director de disseny de la guardonada agència 
creativa ThoughtMatter, t’empeny a qüestionar la teva pròpia 
pràctica com a dissenyador o com a usuari. No s’adherirà a 
les antigues maneres, després d’un consens que “aplana les 
idees”, diu. En canvi, la subversió alliberarà les idees.

3. La dècada de 1990
Digues-li retro, digues-ne nostàlgia o renaixement, però els 
anys 90 han tornat. En particular, l’estètica brillant i cridanera 
de la primera Internet proporciona inspiració per a un enfoca-
ment més irregular i més cru. Julius Colwyn, director associat 
d’Space Doctors, una agència del Regne Unit que ha treballat 
per a Nike, Alexander McQueen i O2, diu: “Es tracta com una 
reacció a un estil gràfic cada cop més harmoniós i consistent 
definit per massa marques i empreses”. Com a resultat, les co-
ses es posaran nervioses, amb “collage desgarrador, contras-
tos nítids, neó potent i marcs irregulars”.

En una línia similar, basant-se en l’MTV dels anys 90, de ma-
nera autoconscient, aboca a la nostàlgia d’un temps en què, 
abans d’Internet i YouTube, l’emissora de música actuava com 
a nucli cultural per a adolescents i adults joves. (A més de re-
produir vídeos musicals, programes d’MTV com The Week in 
Rock van oferir notícies mundials sobre entreteniment i celebri-
tats, mentre que Beavis i Butthead van proporcionar eslògans i 
es van convertir en arquetips dels anys 90).

June Frange, directora de disseny de CPB London, que ha fet 
campanyes per a PayPal, Glenlivet i Carlsberg, ha estat utilit-
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zant identificacions de la vella escola i gràfics de pantalla verda 
escandalosos per, segons ell, “retornar una sensació de nos-
tàlgia de navegar al sofà”. Entreteniment a casa, per al nostre 
públic principalment mil·lenari”.

4. ‘Gig collage’
Tot i que no és necessàriament d’aspecte retro, el “collage de 
concerts” es basa en l’aspecte tallat i enganxat del punk i el 
grunge vintage. És un estat d’ànim que serà especialment relle-
vant si el 2022 veu la pandèmia finalment retrocedir i el retorn 
total de la vida nocturna, els concerts i els festivals. “Aquesta 
tècnica entrecorada i alegre aportarà més energia i moviment a 
les obres d’art de pòsters, entrades i fulletons”, diu Grace Fus-
sell de Blue Whippet Studio de Manchester.

Aquest estat d’ànim de baixa fidelitat, una rèplica a la imatge 
digital d’alta definició perfecta, també es fa evident en el ressor-
giment de l’art Riso. La tècnica d’impressió (ara es produeix nor-
malment digitalment) els proporciona gràfics vibrants amb una 
sensació de bricolatge. El mètode original es basava en la crea-
ció d’una imatge en capes (amb una capa per a cada color utilit-
zat) i com que mai s’alinearien perfectament, el resultat sempre 
era una cosa imprevisible, amb una sensació casolana i amateur.

5. Sostenibilitat
Finalment, les preocupacions ambientals són cada cop més im-
portants per als consumidors, especialment per a la demografia 
més jove (un estudi del 2020 va demostrar que Genzer està dis-
posat a pagar més pels productes sostenibles i el 62% d’ells pre-
fereix comprar a marques sostenibles). Enrere queden els dies 
en què un toc de verd significaria credencials ecològiques. Ara, 
les marques adopten una actitud més audaç davant les identitats 
o fomenten una connexió genuïna amb la natura. Els dissenya-
dors també hauran de pensar en els materials que utilitzen, des 
dels tipus de paper fins a les tintes i els acabats. Són correcta-
ment sostenibles, amb una petjada de carboni baixa o nul·la?

6. Unir els punts
Torna a Dana Arnett de VSA Partners per això. “La influència 
creixent del disseny només funcionarà quan funcioni conjunta-
ment amb els reptes que ens enfrontem al món hiperconnectat 
actual”, diu. Els creatius haurien de mirar com el disseny en-
llaça amb la tecnologia, els negocis, l’ecologia, la justícia social 
i amb un món millor. “Alguns anomenen això el propòsit del dis-
seny. Ho penso com l’”ecologia evolutiva del disseny” i indica 
un gran futur per a la nostra comunitat creativa”. (Il·lustració: 
The Designest)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’ auditoria sobre GfK DAM no 
aconsegueix la validació

L’auditoria realitzada sobre el panell i el programari, que va ser 
encarregada a OJD en una proposta conjunta amb UCM, s’ha 
presentat aquesta setmana a la comissió de seguiment del con-
curs de mesurament d’audiència digital, integrada per les tres 
associacions convocants: AEA , AIMC i IAB Spain. D’aquest pri-
mer pas, són diversos els aspectes detectats que requereixen 
una millora perquè les dades ofertes per GfK DAM siguin final-
ment validades i, en aquest cas, puguin ser considerats ‘oficials’ 
com a mesurador recomanat.

Entre ells, destaquen la cruïlla de variables per comunitats au-
tònomes, l’ estructura per edats, que en alguns trams (en els 

seus extrems, concretament) estan infravalorats de forma nota-
ble, i la representació multidispositiu del propi panell, que no es 
compleix, de manera que alguns dispositius s’estan deixant de 
mesurar (amb un dèficit clar en el cas dels smartphones), cosa 
que té conseqüències importants sobre les dades d’audiència. 
Altres aspectes, com la possible incorporació d’informació pro-
cedent del consum en plataformes digitals, seria aportat a la 
segona meitat de l’any, segons s’ha explicat, argumentant que 
no era un aspecte al qual estiguessin compromesos (tot i que 
sí que figurava als plecs que, al sembla que no han estat revi-
sats pels auditors, aspecte que resulta estrany en un procés 
d’aquestes característiques). D’altra banda, sí que s’ha posat 
de manifest la validesa tècnica de l’audímetre.

Tot i que ja hi hagi editors i agències que hagin contractat el 
servei del mesurador, la validació per part de la comissió de se-
guiment és bàsica i, de moment, aquesta no s’ha produït. (Font: 
Anuncios – infografia: Periódico Publicidad)
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L’atur creix al sector de la 
comunicació i el periodisme

La primera Enquesta de Població Activa no ha deixat bons re-
sultats a l’estat espanyol. En termes generals, Espanya ha per-
dut més de 100.000 llocs de treball entre els mesos de gener i 
març i ha acabat el tercer mes de l’any superant els 3,1 milions 
de persones aturades encara que els ocupats superen els 20 
milions de persones.

L’atur ha augmentat en 70.900 persones els tres primers mesos 
de l’any, fet que suposa gairebé un 2,3% més que el trimestre 
anterior, mentre que l’ocupació es va reduir en 100.200 llocs de 
treball (-0,5%), el menor descens en un primer trimestre des del 
2019, quan es van destruir 93.400 llocs de treball.

Al sector del periodisme i la comunicació, la tendència va en con-
sonància amb les dades generals. El primer trimestre del 2022 
ha deixat un nombre més gran d’aturats xifrant-se en 33.100 
persones. Una xifra que augmenta considerablement si tenim en 
compte que en el darrer trimestre del 2021 es va assolir una de 
les xifres més baixes dels darrers anys amb 22.100 aturats.

La dada tampoc no es pot considerar positiva si analitzem la 
dada anual. L’atur puja entre els periodistes i treballadors del 
sector de la comunicació en 10.000 treballadors en els dotze úl-
tims mesos. Així ho reflectia l’EPA del primer trimestre del 2021 
xifrant en 23.100 els aturats entre els mesos de gener i març. 
(Font: Prnoticias)

Wordle suma desenes de milions 
d’usuaris a The New York Times

Meredith Kopit Levien, 
presidenta i CEO de The 
New York Times Com-
pany, ha comentant els 
resultats de l’empresa el 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

primer trimestre de l’any i donen fe de l’impacte que a la com-
panyia ha tingut l’adquisició del popular joc online Wordle, com-
prat el passat mes de gener. Kopit Levien afegeix que l’atractiu 
de Wordle “ha donat com a resultat el millor trimestre de la nos-
tra història en augment net de subscripcions a Games”, lʼapartat 
de jocs de la pàgina web del diari.

Wordle va ser creat per l’enginyer de programari Josh Wardle 
com un passatemps privat que es va viralitzar molt ràpidament 
després que el compartís amb amics i col·legues del sector. 
Wordle consisteix, a l’estil del popular Mastermind, a endevinar 
una paraula de cinc lletres a partir de les pistes de colors que el 
mateix joc va donant si es van encertant i les seves posicions 
al vocable.

La seva gran popularitat va propiciar la compra per part de The 
New York Times per un preu que no es va detallar però que, 
segons Wardle, estava “a la part baixa de les set xifres”. Wordle 
continua sent gratuït, tal com ho va concebre el seu creador, 
però li ha servit a The New York Times com a ganxo per pro-
mocionar l’oferta de Games, la subscripció de la qual costa 5 
dòlars al mes o 40 dòlars l’any . 

Una altra característica amb què Wardle va dotar el seu joc és 
que només es pot jugar una vegada al dia per evitar l’addicció, 
i així segueix sent a The New York Times. La veritat es que 
Wordle suma desenes de milions d’usuaris a The New York 
Times, com ha revelat la companyia en anunciar els resultats 
del primer trimestre. (Font: Reason Why – infografia: Unidad 
Editorial)

El Espanyol llança un nou disseny 
que aposta pel periodisme de qualitat

Segons explica el mateix diari, la nova portada és un punt 
d’inflexió. La representació visual “d’un esforç constant per in-
crementar el valor que ofereixen als seus lectors”. Un rumb es-
tratègic que van emprendre el 2019 amb l’adquisició d’ Invertia, 
i que s’ha anat materialitzat gràcies al desenvolupament regio-
nal, la posada en marxa de verticals temàtics i el llançament d’ 
una app innovadora.

El nou disseny és més net, ràpid i viu. Han millorat un 74% 
la velocitat amb què carrega la pàgina perquè no hi hagi cap 
problema en la lectura. També han apostat pel contingut mul-
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timèdia en viu en diverses posicions destacades: una manera 
d’acostar el lector encara més a la realitat informativa. La nova 
tipografia (Petrona) i l’estructura modular pretenen clarificar en-
cara més la jerarquia informativa, especialment en dispositius 
mòbils. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

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

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

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

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. Barce-
lona, Dijous 12 i dijous 17 de maig (De 09.30h a 14.30h) - El curs, 
impartit per Josep M. Brugués, ensenya als participants a plante-
jar, desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic 
en totes les seves fases (auditoria; missió i visió; estratègies; pú-
blics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus 
d’organització i tenint en compte les darreres tendències en co-
municació corporativa i els nous canals d’informació.
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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...

Introducció a l’Analítica web.- Curs sense restricció horària. 
Del dilluns 16 de maig al divendres 10 de juny (10 hores) - 
L’analítica web ofereix molta informació per millorar l’estratègia 
digital, però cal saber interpetar les dades. Amb aquest curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, coneixeràs les principals mètriques i el 
seu significat, entendràs com funciona l’eina Universal Analytics 
i tindràs una visió global de totes les seves possibilitats.

Taller d’Introducció al Wordpress.- Curs Presencial. Barcelo-
na. Dimecres 18 i 25 de maig i 1 de juny (De 15.15h a 19.15h) 
- Molts periodistes necessiten disposar d’un web o blog per po-
der mostrar el propi treball i potenciar el seu perfil professional. 
Aquest taller, conduït per Xavier Codony, dona les eines i els 

coneixements bàsics per a construir una pàgina web a partir de 
les plantilles de Wordpress a novells en la matèria sense conei-
xements de llenguatges HTML i CSS.

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Curs Presen-
cial. Barcelona. Dijous 19 i 26 de maig (De 10.00h a 14.00h) 
- Aquest curs, impartit per Gisela Enseñat, permet conèixer els 
principis bàsics del Protocol i la seva vinculació amb els actes 
públics i privats de diferents àmbits; dominar les tècniques per 
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies re-
lacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i 
institucions.

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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Els editors cerquen els pagaments 
dels lectors sense la pressió d’un mur 
de pagament
Per Sara Guaglione / Digiday

L’editorial de negocis Quartz s’ha unit a Vox i The Guardian per 
passar a un model de membres, recolzat per la creença que els 
lectors voldran donar suport a les missions i al periodisme dels 
respectius editors com per pagar-los sense la pressió d’un mur 
de pagament. I Vice News té previst afegir un pot de propina per 
recollir les donacions dels lectors aquest any. Però els editors 
encara poden augmentar els ingressos directes dels lectors 
sense un mur de pagament?

El model de negoci de The Guardian, introduït el 2016, va ser 
“una inspiració” per als canvis de Quartz, va dir el CEO de 
Quartz, Zach Seward. Quartz ha guanyat 25.000 membres de 
pagament des que va posar el seu mur de pagament el 2019 (i 
va deixar caure aquest mur de pagament per donar accés gra-
tuït a la majoria del seu contingut mentre va passar a demanar 
als lectors que es convertissin en membres de pagament el 14 
d’abril). L’editor també aporta ingressos publicitaris, tot i que un 
portaveu es va negar a compartir les xifres d’ingressos. Seward 
va dir que no hi haurà cap canvi immediat a les ofertes publi-
citàries de l’empresa com a resultat de l’eliminació del mur de 
pagament de Quartz.

Hi ha proves que un model de pertinença pot funcionar per gene-
rar ingressos directes dels lectors, cosa que és especialment útil 
quan els editors es veuen afectats pels canvis en el mercat de la 
publicitat. Vox, que va llançar el seu programa de contribucions 
a la primavera del 2020 “per mitigar l’impacte de la pandèmia en 
el negoci de la publicitat”, ha augmentat el seu nombre total de 
col·laboradors un 40% des del març del 2021 fins al març del 
2022, segons Blair Hickman, director executiu d’audiència. estra-
tègia de Vox, que es va negar a dir quants col·laboradors únics 
té Vox o quant van suposar aquestes donacions.
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“Ha quedat clar que això té el potencial d’augmentar i convertir-
se en una part significativa del nostre negoci”, va dir Hickman. 
La major part dels ingressos de Vox, però, encara prové de la 
publicitat.

The Guardian té més d’un milió de subscriptors i col·laboradors 
digitals (que s’han inscrit per a pagaments recurrents), amb 
més de la meitat procedents de fora del Regne Unit, va dir un 
portaveu a Digiday. La companyia ha augmentat els ingressos 
dels subscriptors i col·laboradors digitals un 87% en tres anys. 
L’estiu passat, The Guardian va anunciar que els ingressos dels 
lectors digitals van augmentar fins als 68,7 milions de lliures es-
terlines (aproximadament 88,2 milions de dòlars), un augment 
del 61% any rere any. En els propers mesos, The Guardian 
començarà a provar una versió mesurada de la seva aplicació .

Tot i que editors com The New York Times han trobat que els 
murs de pagament mesurats són efectius per impulsar els 
subscriptors, poden ser “instruments de força contundent” que 
potser no funcionen per a tots els editors, va dir Justin Eisen-
band, director general de la indústria de telecomunicacions, mi-
tjans i tecnologia de FTI Consulting. grup. 

Una alternativa és que un editor ofereixi als membres que pa-
guen contingut premium, com ara butlletins de notícies només 
per a subscriptors, va dir. I això és exactament el que està fent 
Quartz: els membres que paguen també tindran accés exclusiu 
a avantatges addicionals de Quartz, com ara butlletins de co-
rreu electrònic només per a membres, inclosos The Forecast i 
Weekend Brief. Els seus membres geogràfics, inclosos Quartz 
Africa (que es va llançar al febrer) i Quartz Japan, seguiran sent 
productes de subscripció independents.

L’any passat, Quartz va veure que “un munt” de nous mem-
bres es convertien simplement per llegir un article que van 
cercar específicament, però després van cancel·lar la subscrip-
ció ràpidament. Quartz pot estar calculant com pot “augmen-
tar significativament els ingressos publicitaris sense frenar” el 
creixement de nous subscriptors i estar en un “lloc millor fent 
créixer els ingressos publicitaris sense afectar els ingressos de 
la subscripció d’una manera significativa”.

Per ser clars, Quartz està animant la gent a pagar. Més enllà 
dels esmentats butlletins de notícies només per a membres, 
l’editor també va oferir un descompte del 50% en la seva subs-
cripció, que costa 14,99 dòlars al mes o 99,99 dòlars a l’any, 
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en un correu electrònic enviat als lectors registrats anunciant el 
canvi del mur de pagament. 

Però com passa amb altres editors com The Daily Beast i The 
Atlantic, Quartz està adoptant l’enfocament d’escalfar els seus 
membres potencials de pagament per convertir-se primer en 
usuaris registrats. Ara els lectors reben un missatge de regis-
tre per correu electrònic quan llegeixen una segona història de 
Quartz, que poden descartar. En la seva quarta visita, s’ofereix 
un registre de correu electrònic dur.

“De lluny, el viatge del client més reeixit i important per a no-
saltres és des del lector gratuït fins al subscriptor de correu 
electrònic gratuït fins al membre de pagament. Si algú es vol 
convertir, triga uns quatre mesos a passar del lector de Daily 
Brief a convertir-se en membre. Aquest és el recorregut del 
client i l’embut de màrqueting que ha tingut més èxit fins ara i 
en el qual volem centrar-nos el màxim possible”, va dir Seward. 
L’editorial de negocis Quartz s’ha unit a Vox i The Guardian per 
passar a un model de membres, recolzat per la creença que els 
lectors voldran donar suport a les missions i al periodisme dels 
respectius editors com per pagar-los sense la pressió d’un mur 
de pagament. I Vice News té previst afegir un pot de propina per 

recollir les donacions dels lectors aquest any. Però els editors 
encara poden augmentar els ingressos directes dels lectors 
sense un mur de pagament?

El model de negoci de The Guardian, introduït el 2016, va ser 
“una inspiració” per als canvis de Quartz, va dir el CEO de 
Quartz, Zach Seward. Quartz ha guanyat 25.000 membres de 
pagament des que va posar el seu mur de pagament el 2019 
(i va deixar caure aquest mur de pagament per donar accés 
gratuït a la majoria del seu contingut mentre va passar a de-
manar als lectors que es convertís en membres de pagament 
el 14 d’abril). L’editor també aporta ingressos publicitaris, tot i 
que un portaveu es va negar a compartir les xifres d’ingressos. 
Seward va dir que no hi haurà cap canvi immediat a les ofertes 
publicitàries de l’empresa com a resultat de l’eliminació del mur 
de pagament de Quartz.

Hi ha proves que un model de pertinença pot funcionar per gene-
rar ingressos directes dels lectors, cosa que és especialment útil 
quan els editors es veuen afectats pels canvis en el mercat de la 
publicitat. Vox, que va llançar el seu programa de contribucions 
a la primavera del 2020 “per mitigar l’impacte de la pandèmia en 
el negoci de la publicitat”, ha augmentat el seu nombre total de 
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col·laboradors un 40% des del març del 2021 fins al març del 
2022, segons Blair Hickman, director executiu d’audiència. estra-
tègia de Vox, que es va negar a dir quants col·laboradors únics 
té Vox o quant van suposar aquestes donacions.

“Ha quedat clar que això té el potencial d’augmentar i convertir-
se en una part significativa del nostre negoci”, va dir Hickman. 
La major part dels ingressos de Vox, però, encara prové de la 
publicitat.

The Guardian té més d’un milió de subscriptors i col·laboradors 
digitals (que s’han inscrit per a pagaments recurrents), amb 
més de la meitat procedents de fora del Regne Unit, va dir un 
portaveu a Digiday. La companyia ha augmentat els ingressos 
dels subscriptors i col·laboradors digitals un 87% en tres anys. 
L’estiu passat, The Guardian va anunciar que els ingressos dels 
lectors digitals van augmentar fins als 68,7 milions de lliures es-
terlines (aproximadament 88,2 milions de dòlars), un augment 
del 61% any rere any. En els propers mesos, The Guardian 
començarà a provar una versió mesurada de la seva aplicació .

Tot i que editors com The New York Times han trobat que els 
murs de pagament mesurats són efectius per impulsar els 

subscriptors, poden ser “instruments de força contundent” que 
potser no funcionen per a tots els editors, va dir Justin Eisen-
band, director general de la indústria de telecomunicacions, mi-
tjans i tecnologia de FTI Consulting. grup. 

Una alternativa és que un editor ofereixi als membres que pa-
guen contingut premium, com ara butlletins de notícies només 
per a subscriptors, va dir. I això és exactament el que està fent 
Quartz: els membres que paguen també tindran accés exclusiu 
a avantatges addicionals de Quartz, com ara butlletins de co-
rreu electrònic només per a membres, inclosos The Forecast i 
Weekend Brief. Els seus membres geogràfics, inclosos Quartz 
Africa (que es va llançar al febrer ) i Quartz Japan, seguiran 
sent productes de subscripció independents.

L’any passat, Quartz va veure que “un munt” de nous membres 
es convertien simplement per llegir un article que van cercar 
específicament, però després es van cancel·lar la subscripció 
ràpidament. “Això es va convertir en una distracció d’on veiem 
el creixement real, i això és en la membres fidels de Quartz i 
les subscripcions més orientades verticalment. No volem estar 
tractant amb els subscriptors únics”, va dir Seward.
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En comptes d’això, Quartz estaria “millor” si els publiques un 
anunci o que es converteixi en un subscriptor de correu electrò-
nic per començar el viatge per convertir-los en un membre de 
pagament, va dir. Més de la meitat dels membres pagadors de 
Quartz ja fa dos anys que ho fan.

Eisenband tampoc s’imaginava que hi hauria un augment signi-
ficatiu de la rotació amb aquest anunci. “Si saben la raó per la 
qual els seus subscriptors volen subscriure’s és perquè volen 
donar suport a la missió de Quartz i al periodisme, m’imaginaria 
que la probabilitat d’abandonament és relativament baixa”, va 
dir. Quartz pot estar calculant que pot “augmentar significati-
vament els ingressos publicitaris sense frenar” el creixement 
de nous subscriptors i estar en un “lloc millor fent créixer els 
ingressos publicitaris sense afectar els ingressos de la subs-
cripció d’una manera significativa”.

Per ser clar, Quartz està animant la gent a pagar. Més enllà dels 
esmentats butlletins de notícies només per a membres, l’editor 
també va oferir un descompte del 50% en la seva subscripció, 
que costa 14,99 dòlars al mes o 99,99 dòlars a l’any, en un 
correu electrònic enviat als lectors registrats anunciant el canvi 
del mur de pagament. 

Però com passa amb altres editors com The Daily Beast i The 
Atlantic, Quartz està adoptant l’enfocament d’escalfar els seus 
membres potencials de pagament per convertir-se primer en 
usuaris registrats. Ara els lectors reben un missatge de regis-
tre per correu electrònic quan llegeixen una segona història de 
Quartz, que poden descartar. En la seva quarta visita, s’ofereix 
un registre de correu electrònic dur.

“De lluny, el viatge del client més reeixit i important per a no-
saltres és des del lector gratuït fins al subscriptor de correu 
electrònic gratuït fins al membre de pagament. Si algú es vol 
convertir, triga uns quatre mesos a passar del lector de Daily 
Brief a convertir-se en membre. Aquest és el recorregut del 
client i l’embut de màrqueting que ha tingut més èxit fins ara 
i en el qual volem centrar-nos tant com sigui possible”, va dir 
Seward. (Infografia: FT)
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Nou instrument en línia per protegir 
els periodistes de l’assetjament
Per Antonio Zappulla, director general de la Fundació Thomson 
Reuters / Press Gazette

La necessitat d’uns mitjans forts, lliures i independents mai ha 
estat tan aguda. En una època definida per crisis globals con-
vergents i una polarització més profunda, l’interès públic i el pe-
riodisme d’alta qualitat són vitals. És la nostra millor arma con-
tra la desinformació i la propaganda, manté la veritat al poder, 
és la base sobre la qual s’aixequen o cauen les democràcies.

No obstant això, la lenta erosió dels mitjans lliures, des de 
l’explotació de mitjans de comunicació econòmicament vulne-

rables fins a l’explosió de la desinformació i la caiguda de la 
confiança en les notícies, ha deixat la professió assetjada. I 
s’estan traçant noves línies de batalla.

Durant molt de temps, els periodistes han estat atacats per dir 
la veritat, però els mètodes desplegats per silenciar els infor-
mes independents s’han ampliat. Han sorgit dues tendències 
sinistres i diferents en l’assetjament: l’atac de l’abús en línia 
dirigit, en particular, a dones periodistes, i l’armament de les 
lleis contra els professionals dels mitjans.

Tots dos són impulsats per influencers malignes desesperats 
per controlar una moneda cada cop més valuosa: el lliure flux 
d’informació. Però cada cop és més atacada la persona que la 
professió.

Les xifres són lúgubres. La recent enquesta mundial de la Unesco 
a més de 900 dones periodistes de 125 països va trobar que 
el 73% havia patit violència en línia. Aquest abús anava des de 
l’assetjament misògin i els atacs a la seguretat digital fins a cam-
panyes coordinades de desinformació que aprofitaven el discurs 
de l’odi. Una quarta part d’aquests periodistes havien rebut ame-
naces de violència física, incloses amenaces de violació i de mort.
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L’abús en línia no és un abús “virtual”. L’impacte de les campan-
yes d’odi digital sostingudes i orquestrades sobre la salut men-
tal, el benestar físic i, de fet, les llibertats civils d’un individu, 
pot ser catastròfic, amb desacreditació, autocensura i l’aturada 
permanent de la informació independent sobre les últimes vícti-
mes de la guerra a la premsa. llibertat.

No hi ha publicacions relacionades.
La capacitat de mobilitzar atacs en línia a gran escala es veu 
amplificada per l’augment del consum de notícies a les xarxes 
socials; al voltant de dos terços dels que consumeixen notícies 
a nivell mundial ara utilitzen xarxes socials o aplicacions de 
missatgeria, segons l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodis-
me. L’International Center for Journalists diu que la violència en 
línia ha provocat que el 30% dels individus s’autocensurin a les 
xarxes socials, i alguns abandonen definitivament la professió.

Els autors d’aquest assetjament actuen amb una impunitat gaire-
bé total. Si no es controla, els informes crítics, una representació 
diversa de les veus i la capacitat d’interrogar l’autoritat s’erradica.

Però aquests mateixos resultats també estan alimentant 
l’augment de l’armamentització de les lleis contra els periodis-

tes. Les lleis de “notícies falses” i de desinformació continuen 
utilitzant-se com a cortina de fum per reprimir les llibertats de 
premsa, com ho il·lustren les “11 regles de periodisme” impo-
sades pels talibans a l’Afganistan el setembre de l’any passat, 
que prohibeixen informar si no estan “coordinats” amb el Centre 
d’Informació i Mitjans del Govern, al costat de tot allò que no 
sigui “veritat”.

Avui mateix, les lleis de notícies falses recentment reforçades 
de Rússia criminalitzen aquells que difonen “informació falsa” 
sobre l’exèrcit rus amb una pena de fins a 15 anys de presó. 
L’última víctima és el periodista siberià Mikhail Afanasyev, de-
tingut fa dues setmanes per una història que al·legava que 11 
policies antiavalots havien rebutjat el desplegament a Ucraïna. 
És un dels 28 arrestats d’acord amb la nova llei: un clau més 
al taüt per als mitjans independents a Rússia, que gairebé ha 
desaparegut des de principis de març.

Paral·lelament, hi ha hagut un augment en l’ús d’una gamma 
més àmplia de lleis per silenciar una premsa lliure. Anomenada 
com a “legalitat” per l’advocada dels drets humans Caoilfhionn 
Gallagher, que actua per a la guanyadora del Premi Nobel de 
la Pau Maria Ressa, així com per a la família de la periodis-
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ta assassinada Daphne Caruana Galizia (que va enfrontar 48 
demandes quan va morir), aquesta forma d’assetjament acusa 
els periodistes. d’amenaces legals que van des del frau fins a 
la corrupció i les infraccions dels drets d’autor. Gallagher diu 
que una nova tàctica és colpejar els periodistes amb un munt 
de demandes simultàniament, obligant-los a lluitar en múltiples 
fronts. Això els fa incapaços de dur a terme la seva feina, llui-
tant per obtenir suport legal especialitzat i més vulnerables als 
efectes de les campanyes de desprestigi.

Quan els periodistes es converteixen en enemics dels pode-
rosos, les seves proteccions es destrueixen. Mentre això coin-
cideixi amb un clima d’impunitat, continuaran sent agredits al 
carrer, als jutjats i a la xarxa.

Hi ha hagut petits passos en la direcció correcta, com la pro-
posta de la UE d’una nova llei que contrarestaria l’augment dels 
“procediments de mordassa” a periodistes i activistes dels drets 
humans, inclòs els SLAPPS (Lets Estratègics contra la Parti-
cipació Pública). Mentrestant, la llei de seguretat en línia del 
Regne Unit, presentada el març d’aquest any, augmentaria la 
responsabilitat de les plataformes de xarxes socials per limitar 
el contingut nociu, tot i que els crítics diuen que no va prou lluny 

i demanen un enfocament proactiu molt més gran de la tecnolo-
gia. les mateixes empreses.

El que cal, però, és una resposta coordinada i col·laborativa, 
des dels governs i les forces de l’ordre fins a les empreses tec-
nològiques i els mitjans de comunicació, per protegir el dret a 
informar de manera lliure i justa.

A la Fundació Thomson Reuters fem servir el poder combinat 
del periodisme i la llei per defensar i promoure la llibertat dels 
mitjans. Avui, la fundació llança una eina desenvolupada en 
col·laboració amb Jigsaw de Google que permet als periodis-
tes documentar i gestionar l’assetjament i l’abús en línia als 
seus canals de xarxes socials alhora que limita la seva expo-
sició. TRFilter permet a l’usuari continuar amb la seva missió 
d’informació crítica sense patir el trauma psicològic associat a 
l’abús en línia. Els periodistes poden registrar el seu interès per 
l’eina a partir del 3 de maig.

[TRFilter és una aplicació web gratuïta que se sincronitza amb 
els comptes de xarxes socials de l’usuari, reconeixent i marcant 
automàticament els comentaris nocius. Limita l’exposició dels 
periodistes a contingut abusiu i els permet bloquejar, silenciar 
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o desar comentaris a escala. També permet als usuaris crear 
informes per emmagatzemar o compartir amb tercers segons 
sigui necessari. Actualment està disponible per utilitzar-lo a 
Twitter, amb plans per expandir-se a altres plataformes de xar-
xes socials en el futur.]

No protegir els nostres periodistes és no protegir el futur dels 
mitjans independents. Contrarestar l’assetjament que pateixen 
és un imperatiu moral i ha de ser un objectiu compartit. (Infogra-
fia: Deutschland.de)
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Missatge de la directora general de la 
UNESCO, amb motiu del Dia Mundial 
de la Llibertat de Premsa

Tant en el context de la COVID-19 com durant les guerres i els 
conflictes, la informació fiable és més que necessària: és vital.

Els periodistes exerceixen una funció essencial en facilitar 
aquesta informació, ja que analitzen, investiguen i difonen da-
des, de manera que la gent pugui prendre decisions fonamenta-
des. El periodisme és, doncs, un bé públic que hem de defensar 
i donar suport com a tal.

Tot i que les Nacions Unides celebren ara el desè aniversari del 
seu Pla d’Acció sobre la Seguretat dels Periodistes i la Qüestió 
de la Impunitat, que la UNESCO s’enorgulleix de dirigir, els pe-
riodistes s’enfronten a un entorn que evoluciona amb rapidesa.

Com s’indica al nostre darrer informe sobre les Tendències 
mundials en llibertat d’expressió i desenvolupament dels mi-
tjans, més de cinc de cada sis persones al món viuen en un 
país on la llibertat de premsa ha disminuït en els darrers cinc 
anys. Uns 400 periodistes van ser assassinats durant el mateix 
període només per fer la feina.

Les tecnologies digitals revolucionen encara més aquest pa-
norama, ja que han possibilitat intercanvis d’informació sense 
precedents, afavorint un periodisme sense fronteres. Ara po-
dem veure el que passa a qualsevol lloc del món en qualsevol 
moment.

Però aquestes oportunitats també porten aparellats nous rep-
tes. L’aparició de les plataformes en línia ha posat en dubte la 
viabilitat econòmica dels mitjans de comunicació independents 
i pluralistes, alterant dràsticament les cadenes de valor i els 
models de negoci existents.
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A més, l’era digital augmenta el risc que els professionals dels 
mitjans de comunicació i les seves fonts es converteixin en blanc 
i siguin objecte d’assetjament i atacs, per exemple a causa de la 
conservació de dades, els programes espia i la vigilància digital.

Les expressions d’odi contra els periodistes s’han disparat i han 
afectat especialment les dones periodistes. Les nostres inves-
tigacions mostren que més de set de cada deu reporteres en-
questades han patit violència en línia.

I com que poques vegades aquestes tecnologies es regulen de 
forma transparent i estan subjectes a una obligació de rendició 
de comptes, els autors de la violència actuen amb impunitat, 
sovint sense deixar rastre.

Cal posar fi a aquesta situació. Els avenços tecnològics han de 
basar-se en el respecte de la llibertat, la privadesa i la seguretat 
dels periodistes. Les xarxes socials s’han d’esforçar especial-
ment per combatre la desinformació i el discurs d’odi generalit-
zats, protegint alhora la llibertat d’expressió.

La UNESCO està fermament compromesa amb aquests objec-
tius. Per fer front als nous reptes, la UNESCO va donar suport 

a l’aprovació d’una nova Declaració de Windhoek sobre la in-
formació com a bé públic a l’era digital, 30 anys després de 
la primera, amb motiu de la Conferència Internacional del Dia 
Mundial de la Llibertat de Premsa, celebrada el passat any a 
Namíbia.

Des de llavors, la UNESCO ha aplicat la Declaració promo-
vent nous principis de transparència per a les plataformes en 
línia, fent investigacions sobre models de negoci sostenibles 
per als mitjans de comunicació i prestant especial atenció a 
l’alfabetització mediàtica i informativa en els sistemes educa-
tius.

Però tots hem de posar més de la nostra part per fer front als 
riscos i aprofitar les oportunitats que sorgeixen a l’era digital. En 
aquest Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, convido als Es-
tats Membres, les empreses tecnològiques i la comunitat dels 
mitjans de comunicació, així com a la resta de la societat civil, 
a unir-se per crear una nova configuració digital que protegeixi 
tant el periodisme com als periodistes. (Infografia: UNESCO)
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Comunicat del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb motiu del Dia de la 
Llibertat de Premsa

El  degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Joan Maria 
Morros Cuadras, va avançar a Lleida el comunicat de la institu-
ció periodística amb motiu del Dia de la Llibertat de Premsa que 
es va commemorar aquest dimarts, 3 de maig, a nivell mundial. 
En el decurs del VII Simposi que organitza la demarcació de 
Lleida del Col·legi,  el degà ha recordat que l’objectiu de la com-
memoració no és altre que “fomentar la llibertat de premsa al 
món i reconèixer que una premsa lliure, pluralista i independent 
és un component essencial de tota societat democràtica”.

Per aquest motiu el comunicat recorda que les notícies falses 
estan fent malbé els pilars dels sistemes democràtics i és difícil 
trobar maneres eficients d’aturar el seu efecte demolidor. Sens 
dubte, la principal i més efectiva és el periodisme. Per aquest 
motiu, fa anys que veiem com els més interessats en propagar 
informació tòxica ataquen de manera descarada la credibilitat 
dels mitjans i dels i les periodistes. El comunicat recorda que 
per aconseguir que el periodisme pugui ser l’antídot contra la 
desinformació cal que es pugui exercir amb plenes garanties i 
en això tots i totes hi tenim responsabilitat.

D’aquí que s’apel·li els i les periodistes, que hem de lluitar per 
fer prevaldre el nostre codi deontològic per sobre de qualsevol 
embat, per difícil o incòmode que sigui de superar.

Les empreses periodístiques, que tenen en la qualitat dels 
productes informatius la clau de la competitivitat, que passa, 
necessàriament, per eliminar la precarietat i recuperar la cre-
dibilitat.

Les administracions, que tenen l’obligació de garantir el dret a la 
informació dels ciutadans i i ciutadanes i, per tant, l’exercici pro-
fessional lliure de coaccions i d’ingerències de qualsevol tipus.
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Les empreses en el seu conjunt, que en la manera de comuni-
car els seus valors, construeixen la identitat corporativa.

I la ciutadania, que amb la seva opció de consum d’informació 
afavoreixen la consolidació d’un periodisme de qualitat i útil per 
defensar la seva llibertat individual i col·lectiva. La informació 
mai és gratuïta.

El degà Joan Maria Morros va recordar que “l’exercici lliure del 
periodisme ens afecta a tots. Exigim-lo i fem-lo possible”.  Es 
pot escoltar el comunicat sencer llegit pel degà del CPC en 
aquest enllaç. (Il·lustració: Creative Commons)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe “Libertad de 
expresión y desarrollo de los medios. El periodisme es un bien 
común. Tendéncias”, elaborat per la UNESCO. CLICAR AQUÍ  
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Algú dubta que els editors catalans no 
trobaran “el seu” model econòmic?
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació21

La crisi pandèmica requereix respostes sense precedents 
a diversos nivells. A curt termini, s’ha d’actuar en mode 
“d’emergència” per protegir els més vulnerables, com la gent 
gran, per garantir que el sistema sanitari sigui suficient per a la 
tasca i per compensar la pèrdua d’ingressos de milers de tre-

balladors i empreses. Segurament, aquests són els fonaments, 
però fa falta molt de material per pujar l’edifici.

A Twitter, el periodista francès Thierry Noël piulava que, per so-
breviure, la premsa de proximitat (els hebdomadaire) busca “el 
seu” model econòmic. Generalitzant, però, el crit de Noël podria 
ser perfectament “quin model econòmic pot salvar-la?”.

No estic d’acord en el fet que estem davant un final de cicle per 
a la premsa escrita, més aviat penso que ens estem reinven-
tant. Una posada a punt adequada a les noves circumstàncies i 
a la bateria de noves tecnologies que ho canviaran tot, fins i tot 
l’ordre de fer les coses a tot el món.

Durant gairebé un parell de dècades, estudiosos de la premsa 
local com Celestino Manzano, Enric Yarza i Josep Alcover, res-
ponent a encàrrecs de les associacions de la premsa catalana, 
i una munió de professors universitaris, com Masip, Pont, Micó, 
Corbella, Guillamet o Costa –entre d’altres–,han coincidit d’una 
manera o altra en què la història de la premsa de proximitat 
–local i comarcal– il·lustra perfectament la teoria de l’evolució 
econòmica, amb el seu procés de destrucció creativa ja anun-
ciada als inicis del segle passat per Joseph Schumpeter. Pro-
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fessions, processos de fabricació, organitzacions del treball i 
empreses estan desapareixent en favor d’activitats nascudes 
de les innovacions tecnològiques digitals.

La carretera es va anar fent ampla i convertida ja en autopista ens 
porta ineludiblement cap al món digital, el futur de la premsa (també 
de l’escrita). L’antic model econòmic, amb un balanç inestable, es 
basava en l’amortització de grans inversions en producció (impres-
sió), un sòlid cash flow gràcies als ingressos comercials i publicitaris.

Aquest equilibri s’ha trencat: les premses han vist com s’anaven 
fonent tiratges generosos i les vendes a quiosc queien en picat. 
Tot i que la “premsa de casa” ho aguanta millor que la nacional, 
l’erosió del lectorat també afecta la cartera de subscriptors. Di-
guem que els tresors s’han quedat sense sang.

Pel que fa a la publicitat, el digital està lluny de compensar la 
preocupant caiguda amb números esfereïdors. Amb els comp-
tes operatius a prop de la fallida, la reducció de costos s’ha 
convertit en l’obsessió permanent de la gestió.

Per estalviar paper, els setmanaris i els diaris redueixen les se-
ves paginacions. Menys espai, menys articles, menys qualitat… 

Els periodistes són ara versàtils (escriptura impresa, redacció 
web, foto, vídeo).

Amb el temps, la bretxa s’ha ampliat entre les expectatives dels 
lectors i l’oferta empobrida d’editors. El lector fidel s’ha tornat 
volàtil. El substitut de la informació gratuïta, distribuïda a la sor-
tida del metro en l’únic cas de Barcelona, no ha respost a les 
seves necessitats. Afortunadament, la informació es manté a 
mà als nostres telèfons intel·ligents, constantment actualitzada, 
fent que el periòdic imprès estigui “passat de moda”, sigui al 
matí o al vespre. Amb tot, manté un gran grau de fidelitat i de 
fiabilitat.

A partir d’ara, les tecnologies fan la resta: el rich media (text, fo-
tografia, infografia, vídeo, pòdcast, documentals web, TV web, 
interactivitat) i el periodisme de dades canvien radicalment el 
joc per permetre continguts d’alt valor afegit. El diari a la carta, 
dissenyat segons els nostres centres d’interès, embellit amb 
propostes comercials, s’ha convertit en un lloc habitual molt uti-
litzat per Google i Facebook, que fan de la “mineria de dades” 
un tema estratègic.
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Tants actius que els editors catalans encara “venen” molt ma-
lament després d’haver-se disparat al peu practicant el “copiar-
enganxar” en webs gratuïtes. Amb molt poques excepcions, 
com és el cas d’El Punt Avui, que des del primer dia va ser molt 
escèptic amb internet i va deixar anar sense complexos que 
“quan els grans diaris s’hi guanyin la vida nosaltres invertirem 
a la xarxa”. I s’hi ha mantingut ferm amb els anys, tot i que amb 
una presència real gairebé d’aparador.

Paral·lelament, els ingressos publicitaris es van esfondrar per 
vendes d’un sol exemplar a mig pal, enfonsant el circuit de dis-
tribució… Quioscos que tanquen, distribuïdores que no van sa-
ber baixar del burro, en cauen cap a l’abisme…

Avui dia, a les sortides de les poques reunions sectorials que hi 
ha, què es comenta davant un cafè? El mateix que el 2008: quin 
model econòmic ens salvarà la nostra premsa? Està clar, el 
model econòmic de la premsa escrita es troba a les acaballes. 
Segurament un parell de tertulians afirmarà que s’ha arribat a 
una crisi accelerada per una revolució digital mal entesa.

Cap novetat. Aquí i allà, en tots els sectors s’ha de reinventar… 
Si posem el punt de mira en la premsa estatal espanyola, veu-
rem que –sense exagerar– per dominar, tots estan disposats 
a matar-se, tots estan a mercè de la borsa i de les seves rela-
cions amb el món polític… Poques són les seves estratègies 
diferencials per garantir el futur mitjançant un model econòmic 
renovat i rendible a llarg termini, fora d’anar en detriment de la 
independència i la qualitat de la informació.

De moment, la “nova” tendència de la gran premsa espanyola 
és cap a una diversificació amb certs rèdits, en esdeveniments 
culturals o esportius… camins en què s’han precipitat grups 
multimèdia i globals.

A Catalunya, el model que abandera l’AMIC és plausible i força 
innovador. També l’ACPC té la porta oberta i avança en la pro-
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fessionalització. La base és la investigació sobre el terreny km 
0. La investigació es reforça amb la cooperació (d’associacions 
no només de premsa, sinó també de publicitat, màrqueting, dir-
coms) i el treball colze a colze..

El multimèdia es desenvolupa, nous serveis per als lectors 
obren el camí a ingressos que diversifiquen la publicitat i les 
subscripcions en línia concedides a preus reduïts… mentre es 
manté amb bona salut la subscripció a la premsa en paper (un 
50% de paritat a Catalunya!) El futur pot sembla brillant, enfortit 
pel parer del lector. Si la crisi de confiança en els mitjans espan-
yols continua sent profunda, aquí és a l’inrevés: la premsa “de 
casa” és de tota confiança.

La majoria de l’opinió considera que els periodistes no són in-
dependents. En el cas del periodisme de proximitat és, precisa-
ment, a l’inrevés. Quan des de la resta de l’Estat es parla que 
el pagament a internet hauria d’anar acompanyat d’una reva-
loració del contingut i, per tant, desenvolupar a les redaccions 
la pràctica de la “verificació de fets” per fer front a l’allau de 
“notícies falses”, aquí, a Catalunya, el contingut del periodisme 
local i comarcal mereix un elevat grau de respecte. Si ho diu el 
mitjà local és sinònim de credibilitat.

Amb aquesta colla de trumfos a la mà, algú dubta que els edi-
tors catalans no trobaran “el seu” model econòmic per donar la 
volta a les capçaleres que editen? Recupero una altra frase del 
periodista Thierry Noël: “Tot s’ha de reinventar perquè la prem-
sa digital no sembli un cementiri de paper!”. Afegim que per 
entendre i construir el futur és fonamental l’evocació del passat. 
Aquí ho fem, i sovint. (Infografies: amic.media)
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Una enquesta de Medill mostra la 
dificultat per aconseguir que alguns 
consumidors de notícies locals 
paguin
Per Greg Burns / Local News Initiative

Els diversos barris dels costats sud i oest de Chicago fan mol-
tes notícies, i una enquesta als seus residents ha trobat un in-
tens interès en la cobertura de la delinqüència i altres qüestions 
principals, sempre que sigui gratuïta.

De les 820 persones que van completar la nova enquesta en 
línia de la Medill School of Journalism, Media, Integrated Mar-
keting Communications de la Northwestern University, 647 van 
dir que no paguen res per accedir a les notícies locals i 583 van 
dir que ningú hauria de pagar. Només 50 persones van dir que 
tothom hauria de pagar.

Convidat a escriure el seu comentari, un enquestat va aconse-
llar a les organitzacions de mitjans que “deixin d’amagar articles 
darrere dels murs de pagament”.

Els enquestats eren majoritàriament grans consumidors de no-
tícies locals, que van dir que es mantenen informats tocant una 
mitjana de vuit fonts de notícies locals, incloses les emissions 
de televisió i els mitjans de comunicació nínxol. Pràcticament 
tots els enquestats van dir que havien utilitzat almenys una ca-
pçalera de mitjans més nova.

El sentiment anti-paywall ressona amb Jason Schumer, director 
gerent de South Side Weekly, una publicació de notícies comu-
nitària gratuïta sense ànim de lucre, que veu límits a la creixent 
dependència dels mitjans dels ingressos per subscripcions en 
comptes de membres i donacions.

Tot i que l’enquesta més àmplia va descobrir la resistència a 
qualsevol forma de pagament, la investigació de mercat espe-
cífica del Weekly “suggereix de manera aclaparadora que el 
model de membres és el camí a seguir”, va dir Schumer, que 
també és editor del Hyde Park Herald, un diari heretat del sud. 

La reticència entre els enquestats a pagar per les notícies no 
sorprèn a Penny Abernathy, experta en models de negoci que 
donen suport al periodisme comunitari. Entendre l’audiència és 
fonamental per determinar com obtenir-ne els ingressos, va dir.
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“Has de convèncer-los que ets la millor font per a les notícies que 
volen”, va dir Abernathy, professor visitant a Medill que ha estat 
pioner en la investigació sobre el nombre creixent de notícies 
locals als EUA. “Has de convèncer-los que hi ha valor en el paga-
ment, i no regaleu informació de gran valor de manera gratuïta”.

La troballa sobre els enquestats de l’enquesta que utilitzen 
múltiples fonts de notícies locals suggereix una necessitat no 
satisfeta al mercat, va dir. “Han d’anar a vuit fonts per ajuntar 
les coses. Hi ha una necessitat molt forta d’això, però ningú ho 
proporciona.

Es busca: més cobertura contra la delinqüència
Els enquestats de l’enquesta van dir que volien més notícies 
sobre els problemes que els preocupen i que, en general, no 
estaven satisfets amb la cobertura que hi havia en els mitjans 
de proximitat.

Van dir que la cobertura del crim i l’aplicació de la llei és, amb 
diferència, el problema més important que s’enfronta a Chicago. 
[La ciutat va experimentar un augment del 60% de la violència 
armada durant els darrers dos anys arran de la pandèmia i un 
compte nacional sobre la policia als Estats Units.] No obstant 

això, gairebé el 38% dels enquestats van dir que les operacions 
de notícies locals “no van gens bé”,” o només “una mica bé” per 
mantenir-los informats sobre aquest problema urgent.

L’enquesta va mesurar les opinions dels residents en 16 co-
dis postals de Chicago que van rebre un qüestionari enviat per 
correu electrònic a finals de 2021. Només els que van dir que 
consumien notícies almenys un cop al mes van ser convidats 
a participar, però la majoria dels enquestats estaven molt més 
compromesos. Dels que van completar l’enquesta, més de tres 
quartes parts van dir que consultaven les notícies almenys una 
vegada al dia.
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Tot i que l’enquesta no es va dirigir a un grup demogràfic con-
cret, els enquestats tenien més probabilitats de ser joves, ne-
gres, dones, d’ingressos més baixos i menys educats que la po-
blació adulta de la ciutat en general. Podeu trobar més detalls 
sobre la metodologia de l’enquesta i les característiques dels 
enquestats aquí .

Qualtrics, una empresa nacional d’investigació de mercat, va 
realitzar l’enquesta en nom del Medill Metro Media Lab a Nor-
thwestern. El director del projecte, Sam Cholke, va supervisar 
l’enquesta. Algunes de les preguntes es van adaptar d’una en-
questa de 2017 a residents de Chicago de la Universitat de 
Texas a Austin, que va utilitzar una metodologia diferent.

Els resultats suggereixen que les organitzacions de mitjans que 
pretenen arribar a un públic jove i compromès no sempre co-
breixen les notícies de la manera més rellevant, va dir Franklin 
de Medill. “Els consumidors de notícies dels costats sud i oest 
no creuen que els mitjans de Chicago estiguin satisfent les se-
ves necessitats d’informació, malgrat el creixement de nous mi-
tjans de comunicació de barri i nínxol”, va dir. “Però la infelicitat 
general cobreix matisos sobre com algunes organitzacions fan 
bé i altres no”.

Quan se’ls va demanar que seleccionessin els mitjans de notícies 
antics que utilitzen per mantenir-se informats d’una llista propor-
cionada a l’enquesta, els enquestats van citar amb més freqüèn-
cia ABC-Ch. 7 i WGN-Ch. 9, seguit del Chicago Sun-Times sense 
ànim de lucre. Més de 400 van dir que confien en els grups comu-
nitaris de Facebook. Dels 820 participants de l’enquesta, 534 van 
dir que utilitzen els telèfons intel·ligents per accedir a les notícies 
“força” o “molt” i 404 van dir el mateix de la televisió. Només 106 
van confiar de la mateixa manera en els diaris impresos.

Entre els mitjans de comunicació llançats durant els últims cinc 
anys, Block Club Chicago, Chicago Public Square i The Daily 
Line van estar al capdavant de la llista. Dels mitjans de notícies 
de Chicago tancats en els últims cinc anys, els participants de 
l’enquesta van citar Chicago RedEye, un tabloide diari gratuït 
produït pel Chicago Tribune, com el que més havien confiat.

Els cinc problemes més importants
Se’ls va demanar que seleccionessin els cinc problemes més im-
portants als quals s’enfronten els seus barris d’una llista de vuit, 
els participants de l’enquesta van classificar el crim i l’aplicació 
de la llei en primer lloc, seguits per l’educació, els negocis i 
l’ocupació, la salut i l’habitatge, la zonificació i l’ús del sòl.
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En alguns casos, els enquestats de determinats codis postals 
eren més crítics amb certes notícies que amb altres. Els West 
Siders, per exemple, tenien més probabilitats d’estar insatisfets 
amb la cobertura de l’habitatge, i els Far South Siders amb els 
informes sobre educació.

Les opinions estaven molt dividides sobre la qualitat del crim i 
la cobertura de l’aplicació de la llei. Tot i que més enquestats 
estaven insatisfets al respecte que a qualsevol altre tema, una 
proporció més gran també va valorar la cobertura més altament 
que la relacionada amb altres temes. Més de 200 enquestats 
van dir que els mitjans cobreixen el crim i l’aplicació de la llei als 
seus barris “molt bé” o “extremadament bé”.

I tot i que les opinions variaven entre els enquestats sobre quins 
aspectes de la delinqüència i l’aplicació de la llei mereixen més 

atenció, el 78% va dir que vol un focus més gran sobre la res-
ponsabilitat policial, seguit de tendències més grans de delin-
qüència, les causes subjacents de la delinqüència, els delictes 
violents individuals i els crims de coll blanc. o delicte per part 
de les empreses.

Entre els enquestats que van dir que qüestions importants 
s’estaven cobrint malament, la cobertura massa escassa va ser 
el principal problema: el cinquanta-sis per cent va dir que les 
notícies locals no cobreixen el tema amb prou freqüència. Al 
voltant del 36% va dir que els informes de notícies estaven es-
biaixats o no reflectien la seva experiència, el 31% va dir que la 
cobertura era incompleta o s’equivocaven amb fets crucials i el 
26% va dir que la cobertura era inaccessible a causa de murs 
de pagament o altres impediments per a l’accés gratuït. Al vol-
tant del 14% va citar la necessitat d’informar en altres idiomes.

En analitzar les respostes per plataforma de notícies, Medill va 
trobar que els usuaris de telèfons intel·ligents eren més pro-
pensos que altres a tenir una visió tènue de la cobertura del 
crim i de l’aplicació de la llei. Segons Cholke de Medill, les en-
trevistes de grups focals suggereixen que a la gent no els agra-
da rebre notícies negatives o molestes als seus telèfons. De 
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la mateixa manera, va dir, la capacitat d’empaquetar notícies 
i advertir l’audiència d’històries potencialment molestes podria 
ser un factor en la visió més positiva de la cobertura del crim a 
la televisió local.

Convèncer els reticents a pagar per les notícies

La insatisfacció amb com es cobreixen les notícies, juntament amb 
la preferència per les marques de televisió locals gratuïtes, poden 
ajudar a explicar per què aquests grans usuaris de notícies locals 
eren tan resistents a pagar, va dir Cholke. En alguns aspectes, 
com ara el seu gran ús de les notícies locals i la seva confiança 
respecte a altres fonts de notícies, va dir: “La gent de l’enquesta 
té totes les característiques de la gent que paga per les notícies”.

Els resultats de l’enquesta haurien de ser una advertència per 
a les organitzacions de notícies locals que depenen cada cop 
més dels ingressos dels lectors, va dir Franklin.

“Molta gent s’ha acostumat a que les notícies siguin gratuïtes”, 
va dir. “Altres persones tenen fatiga de subscripció de tots els 
serveis de mitjans directes al consumidor com Netflix, Hulu i 
HBO Max. I moltes persones simplement no es poden permetre 
les subscripcions o membres, especialment amb productes bà-
sics com els preus de la gasolina i els aliments que augmenten 
en aquests dies”.

Tot i així, la gent té el costum de pagar per subscripcions per 
a entreteniment i informació, i les subscripcions digitals a les 
organitzacions de notícies regionals i locals han crescut a tot 
el país, va assenyalar Franklin. “Això va ser impulsat, en part, 
per un gran interès en la cobertura de la pandèmia, però els 
mitjans de comunicació també s’han tornat molt més savis amb 
les seves estratègies de subscripció digital. Aquests resultats 
de l’enquesta il·lustren els reptes i les limitacions d’un model de 
negoci basat en els ingressos dels lectors”. (Infografies: Local 
News Initiative i EmisorasUnidas)
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Quan fer periodisme pot ser 
revolucionari
Per Enric Borràs Abelló, president del Grup Barnils i cap de 
redacció de l’Ara / Mèdia.Cat

Vivim en una societat en què batallons neonazis recluten carn 
de canó a tot el món a través de Telegram, on un atac de de-
negació de servei a una web pot fer més mal que un còctel 
molotov, on propagar un vídeo o publicar una notícia es pot 
acabar pagant entre reixes. Sunzi ja avisava fa 2.500 anys que 
la informació era poderosa, però ha quedat caducat. Al nostre 
món la desinformació, el periodisme -bé, allò que ho sembla- i, 

sobretot, la narrativa que ajuden a teixir, són armes que fan 
guanyar i perdre guerres. A vegades independentment del que 
que passi al camp de batalla, o fins i tot abans que s’hi arribi.

Per això intentar explicar què passa i per què, amb honestedat, 
esperit crític i constructiu i ganes de delatar la injustícia pot 
ser trencador. El periodisme es pot convertir en un acte revolu-
cionari. Ho demostra la fundadora de Pussy Riot i Mediazona, 
Maria Aliókhina, en l’entrevista feta per Manel Alías que publica 
l’Anuari Mèdia.cat. Perquè, com diu ella, es pot dedicar una 
gran quantitat de diners a promoure un règim, però no es pot 
treure els ulls a tothom.

El bon periodisme, al contrari, allò que intenta és obrir ulls. I 
és complicat fer-ho quan els governs es reserven la possibilitat 
de proscriure informadors i mitjans. Ho hem vist a la Rússia 
de Putin, arran de la guerra d’Ucraïna. La Unió Europea, que 
sovint s’erigeix en estendard de la moral, cada vegada flirte-
ja més amb la mateixa temptació. Arran del conflicte ucraïnès 
ha vetat, en una decisió perillosa i sense precedents, Russia 
Today i Sputnik. No són exemples del millor periodisme, però 
quin dret té una administració a decidir què és informació i què 
és desinformació? Que l’alt representant de la UE d’Exteriors i 
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Seguretat, Josep Borrell, proposi un règim sancionador per a 
“actors de desinformació maligna” vol dir que al capdavant de 
la Unió Europea hi ha polítics que creuen de veritat que tenen 
el coneixement, l’autoritat i la legitimitat per decidir què es pot 
publicar i què no. Semblava que això ho havíem superat.

Aquesta deriva també arriba als Països Catalans, que formen 
part de la UE. I a més, s’hi afegeixen altres assumptes pen-
dents de resoldre, com els atacs i obstacles a la feina dels pe-
riodistes per part d’alguns membres dels cossos de seguretat 
públics. Les dades que trobareu a aquest Anuari assenyalen 
que aquesta animadversió és un problema és sistèmic. I s’hi 
afegeix la connivència o tebior d’alguns organismes que hau-
rien de defensar els reporters. Els periodistes no som vaques ni 
gossos: no ens haurien de caldre esquelles, collars, armilles o 
braçalets fluorescents perquè no ens ataquin, ens identifiquin o 
ens multin mentre fem la nostra feina. Si algun policia no ho té 
clar potser el que necessita anar marcat és ell.

En aquest context, la idea senzilla de fer bé la feina no ho és 
tant. Com deia, pot ser revolucionària. I ho ha de ser, perquè el 
periodisme que realment és necessari, que ho és de veritat, és 
el que ajuda a canviar les coses. (Infografia: Reuters)
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