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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.
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La premsa tradicional encapçala la 
credibilitat dels mitjans d’informació 
davant de la desconfiança envers les 
xarxes socials
Per Asociación espanyola de Medios de Información

L’enquesta de la Comissió Europea que, dues vegades l’any, 
mesura l’estat de l’opinió pública sobre assumptes europeus, 
coneguda com a Eurobaròmetre, acaba de revelar les últimes 
dades relacionades amb els mitjans de comunicació.

Dades que mostren que la premsa escrita continua comptant 
amb la confiança dels espanyols, per sobre de la televisió, els 
mitjans digitals i les xarxes socials.

En general, els mitjans de comunicació tradicionals projecten 
més confiança que els mitjans en línia, i només la ràdio supera 
la premsa escrita i la resta de mitjans. Al costat oposat a la ràdio 
hi ha les xarxes socials, que s’inclouen en aquesta enquesta a 
la categoria de “mitjà de comunicació” i que són els canals que 
generen més desconfiança, fins al punt que prop de tres de 
cada quatre espanyols (72 %) no se’n fien.

La proliferació de les anomenades fake news són una de les 
raons, ja que el 81% dels ciutadans espanyols troba sovint no-
tícies que, segons la seva opinió, “distorsionen la realitat o que 
fins i tot consideren falses”. I 7 de cada 10 ciutadans reconeixen 
haver topat amb aquestes notícies falses, si bé el 54% dels 
espanyols i un 62% dels ciutadans europeus asseguren que és 
fàcil detectar aquest tipus de notícies.

Tot i així, els nivells de confiança d’espanyols europeus es man-
tenen estables per als mitjans anomenats tradicionals (premsa, 
ràdio i televisió), mentre que la major variació la registren els 
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digitals i les xarxes socials, els índexs de desconfiança dels 
quals dels ciutadans creixen a cinc i quatre punts percentuals, 
respectivament. Una sensació que predomina en un context 
marcat pel fenomen de la desinformació.

Davant d’això, els mitjans d’informació escrits sí que resulten 
fiables per a la meitat dels ciutadans europeus (49%), i, tot i que 
la ràdio continua liderant les dades de l’Eurobaròmetre, en qua-
tre anys la confiança s’hi ha debilitat especialment a Espanya, 
on ha baixat cinc punts. (Infografia: El Correo)

Construint mitjans més forts
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
La crisi que enfronta els 
mitjans de comunicació in-
dependents, siguin aquests 
mitjans en línia, fora de lí-
nia o híbrits, constitueixen 
una amenaça existencial 
per a les nostres societats. 

Aquesta amenaça s’ha trobat particularment una posada de 
manifest durant la pandèmia, la qual va exposar una paradoxa: 
mentre els mitjans de comunicació constituïen més que mai una 
font de clau d’informació fiable al context d’un món insegur i en 
continu canvi, les redaccions de premsa. cada cop més dificul-
tats per pagar les seves factures.

La UNESCO ha publicat un llibre-informe de polítiques sobre la 
viabilitat dels mitjans de comunicació. El document, que compta 
amb el suport de l’IPDC com a part de la tasca en matèria de 
viabilitat, és el setè d’un conjunt de resums informatius corres-
ponents a la sèrie de la UNESCO sobre les Tendències mun-
dials en llibertat d’expressió i desenvolupament dels mitjans. En 
el document, titulat Construint Mitjans Més Forts després de la 
pandèmia, s’explica  que, en mig de la creixent pressió financera, 
hi moltes lliçons a aprendre de la creativitat i les mesures adopta-
des pels mitjans de comunicació en el seu esforç per sobreviure: 
periodistes, editors, educadors i altres treballadors dels mitjans 
han desenvolupat i estan desenvolupant estratègies innovadores 
per ajudar a enfortir la viabilitat dels mitjans independents.

La publicació de la UNESCO presenta algunes d’aquestes ins-
piradores i didàctiques microhistòries. Per exemple, l’èxit en la 
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col·laboració transfronterera per al periodisme d’investigació 
i nous models de negoci que equilibren les necessitats de 
l’audiència i les dels anunciants. Segons el document, aquests 
elements de tall empresarial constitueixen complements essen-
cials per atendre a la necessitat de canvis més importants en 
les polítiques nacionals per a salvar -i estimular- el desenvolu-
pament dels mitjans a Europa.

El llibre-document, escrit per Larry Killman, explicita les inicia-
tives inspiradores per a “garantir la viabilitat dels mitjans de co-
municació independents”.

NOTA: El Butlletí us facilita l’ebook Construint mitjans més forts 
després de la pandèmia, editat per la UNESCO. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els guanyadors del Pulitzer de 
notícies locals destaquen el valor dels 
informes comunitaris
Per Bill McCarthy, periodista a PolitiFact North Carolina / Poynter

 

Els premis Pulitzer de dilluns van mostrar com les editores de 
notícies locals continuen treballant per sobre del seu pes, mal-
grat la pandèmia i les pressions creixents que s’han enfrontat 
en els darrers anys.

Els Pulitzers van reconèixer un periodisme poderós d’arreu que 
documenta la tragèdia en temps real, exposa les injustícies que 
afecten la vida de la gent i serveix a comunitats grans i petites.

Les editores nacionals es van emportar la seva part justa del 
reconeixement, com solen fer. Però els mitjans de comunicació 
de proximitat van guanyar el premi Pulitzer en cinc de les 15 
categories de premis. 

Els guanyadors van incloure:

El personal del Miami Herald per la seva cobertura de notícies 
d’última hora sobre l’enfonsament del complex de condominis 
Champlain Towers el juny de 2021, que va combinar “una re-
dacció clara i compassiva amb notícies completes i informes de 
responsabilitat”.

Corey G. Johnson, Rebecca Woolington i Eli Murray, del Tampa 
Bay Times, pels seus informes d’investigació sobre els perills 
tòxics de l’única planta de reciclatge de bateries de Florida. La 
seva feina “va obligar a implementar mesures de seguretat” per 
protegir els treballadors i els residents.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Madison Hopkins, de la Better Government Association i Ce-
celia Reyes de Chicago Tribune pels seus informes locals que 
examinen la “llarga història d’execució fallida del codi de segu-
retat d’edificis i incendis” de Chicago i les violacions del codi i 
les morts que se’n deriven.

Melinda Henneberger, del The Kansas City Star, per les seves 
“columnes persuasives que demanen justícia” per a les supo-
sades víctimes d’un detectiu de policia jubilat que va ser acusat 
de depredador sexual.

Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley i Luis Ca-
rrasco, del Houston Chronicle, pels seus editorials que “revelen 
tàctiques de supressió dels votants, rebutjen el mite del frau 
electoral generalitzat i defensen reformes de vot sensacionals”.

Les victòries són un punt brillant per als periodistes, columnistes i 
altres membres del personal que segueixen demostrant que la feina 
d’un periodista local és important, encara que cada any més diaris 
es veuen obligats a reduir-ne la plantilla i fins i tot a tancar portes. 

Les peces guanyadores també són estudis de casos en què la 
investigació acadèmica ha demostrat que és ben cert, que la 

publicació de més notícies locals està relacionat amb una millor 
participació dels votants i menys corrupció, residus i contami-
nació de l’aire. La investigació del diari local Tampa Bay Times, 
per exemple, va revelar un problema de residus tòxics que ha-
via estat afectant a centenars de treballadors, majoritàriament 
immigrants, a Florida, per exemple.

En suma, és un recordatori que, mentre que les notícies nacio-
nals poden dominar les ones d’aire o la discussió a la vostra 
taula, els periodistes de proximitat que donen servei a comuni-
tats de tot arreu, des de Nova York fins a Nou Mèxic (i natural-
ment a tot el món), estan treballant igual de dur per aprofundir 
en les històries que realment poden interessar a casa. L’editora 
executiva del Miami Herald, Monica Richardson, ho va reconèi-
xer en un comunicat: “Va ser la nostra història la que vam ex-
plicar”, va dir Richardson sobre l’enfonsament del condomini 
de Champlain Towers, “perquè la gent i les famílies de Surfside 
que es van veure afectades per aquesta tragèdia impensable 
formen part de la nostra comunitat”. (Infografia: SoloLibri.net)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

França: les subscripcions a diaris, en 
tercer lloc de preferència després de 
Netflix i Canal +

La consultora de gestió i tecnologia Bearing Point ha publicat 
una nova edició de l’estudi Submix, en què revela quin és el 
share of wallet dels francesos quant a subscripcions culturals 
o d’oci; és a dir, a què dediquen la major part del pressupost 
de subscripcions, i quin ordre de preferència ocupen les subs-
cripcions a mitjans de comunicació, entre d’altres conclusions.

Segons la investigació, al capdamunt de les preferències hi ha 
Netflix, seguit de Canal + França. En tercer lloc, destaca una 

subscripció a premsa diària nacional i en la quarta posició que-
da una subscripció a premsa diària regional.

Encara que la premsa diària nacional francesa és percebuda 
com una subscripció essencial, s’observa una disminució en 
la freqüència setmanal d’ús del 12% respecte a les dades de 
l’estudi de desembre de 2020, cosa que podria ser una avant-
sala d’una caiguda al rànquing. La premsa i els videojocs en 
línia, però, encara tenen potencial d’increment en el preu: la 
satisfacció i lleialtat del subscriptor als dos camps són alts.

El 65% dels subscriptors a l’oferta digital d’un diari nacional es-
taria disposat a acceptar un augment del 10% del preu sense 
contraprestació (61% per a subscriptors d’un diari  regional). 
(Font: Laboratorio de Periodismo – infografia: Bearing Point)

NOTA: Us oferim un resum de l’estudi Submix22: Dinàmica de 
subscripció de les llars franceses a les ofertes cultura digital de 
pagament, elaborat per Bearing Point. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La patronal de revistes i sindicats 
segueixen sense assolir un acord 
sobre la pujada salarial

Es tensen les negociacions entre els sindicats CCOO i UGT i les 
patronals de premsa no diària ARI i CLABE, sobre la revisió del 
conveni col·lectiu. Des de principis de 2021, ambdues parts por-
ten mantenint reunions que no han prosperat per divergències al 
voltant de les condicions laborals de les plantilles dels mitjans de 
comunicació adscrits a les associacions d’editors esmentades.

Tot i que tots estan d’acord a contemplar al nou conveni una 
millora dels sous, els representants dels treballadors conside-
ren “inassumible” la proposta presentada per la patronal, que 
planteja una pujada de sous fins al 2024, entre el 0,5%, per 
als nivells professionals més alts, i entre l’1,5% i el 2,5% per a 
nivells intermedis, a canvi d’ incrementar la jornada setmanal 
en una hora, treballant de dilluns a diumenge sense horari fix i 
eliminant la jornada intensiva d’estiu.

Per part seva, la proposta dels sindicats es basa en una pujada 
salarial d’entre l’1,5% per als nivells més alts i el 3% per als 

mitjans-baixos sobre tots els conceptes de la nòmina. Així ma-
teix, plantegen reduir una hora la jornada setmanal –de les 37 
a les 36-, mantenint la feina de dilluns a divendres com estipula 
el conveni actualment. (Font: Dircomfidencial)

El Consell de la Informació i el 
Col·legi de Periodistes rebutgen 
l’extradició de Julian Assange
El Consell de la Informació de Catalunya i el Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya han explicitat el seu rebuig a què el fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, sigui extradit als Estats Units i jutjat 
per violar la Llei Federal d’Espionatge de 1917. “Això afectaria di-
rectament la llibertat d’informació i el dret a saber de tots els ciu-
tadans, tant als EUAcom a la resta del món occidental”, alerten.

Ambdues entitats argumenten que el procés contra Assange és 
una “amenaça”, perquè els motius adduïts en l’acusació des-
criuen la feina que normalment fan els periodistes. Així doncs, 
la seva extradició i judici “criminalitzaria les pràctiques periodís-
tiques, i seria un precedent d’efectes irreparables per les demo-
cràcies del món”, denuncien en un comunicat conjunt.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El CIC i el CPC recorden que, en el marc de les seves funcions, 
els periodistes divulguen aquella informació que governs i al-
tres poders consideren secreta si ho consideren rellevant. En 
aquest sentit, el CIC entén que la documentació aportada per 
Assange és “valuosa” per a l’opinió pública, ja que ha descobert 
males pràctiques de governs de diferents països, sobretot dels 
EUA. “Totes les informacions publicades han estat verídiques i 
poden ser comprovades pels usuaris de WikiLeaks”, remarca. 
(Font: CPC)

Unidad Editorial factura 50 milions el 
primer trimestre, un 9% més

Unidad Editorial va aconseguir una facturació el primer trimes-
tre de 50,7 milions d’euros, cosa que representa un creixement 
interanual del 9%. És una quantitat encara llunyana als 70 mi-
lions que va ingressar entre el gener i el març del 2019 i també 
està per sota de l’arrencada del 2020 (56 milions). Sí que hi 
ha un creixement important en termes de rendibilitat, ja que ha 
passat d’un EBITDA de 0,5 milions el primer trimestre de l’any 
2021 fins als 4,3 milions d’aquest exercici . També és una quan-
titat superior a la del 2020 (3,5 milions).

Les subscripcions digitals a El Mundo han arribat als 91.000 
abonats (en tenia 80.000 fa tres mesos), mentre que Expansión 
ha superat els 44.000 (3.000 més que al desembre). Són xifres 
sensiblement inferiors als diaris italians de RCS, liderats per 
Corriere della Sera, amb 427.000 subscriptors; i Gazzetta, amb 
83.000. (Font: Dircomfidencial)

El Govern català vol actualitzar els 
Premis Nacionals de Comunicació
 

La Secretaria i la Direcció General 
de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat han iniciat un procés 
de reflexió per tal d’actualitzar les 
categories dels Premis Nacionals 
de Comunicació. Per contribuir a 
aquest procés, s’ha demanat la 

col·laboració del sector a través d’un qüestionari.

El secretari de Mitjans de Comunicació, Oriol Duran, explica 
que, en les darreres edicions dels guardons, els membres del 
jurat havien expressat que caldria revisar les categories dels 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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premis per adaptar-los a la realitat canviant del sector. “Aques-
tes demandes van en sintonia amb la voluntat del Govern, i a 
més creiem que cal actualitzar la fórmula actual dels premis 
també per dotar-los de més rellevància i que això suposi un 
reconeixement encara més important”, apunta Duran.

Les principals qüestions que els membres del jurat han exposat 
en les deliberacions dels darrers anys, són:

• Els continguts, entitats i fins i tot professionals que es volen 
premiar són cada vegada més transmèdia, i per tant es fa difícil 
encaixar-los en categories centrades en els canals de trans-
missió.
• La dificultat de diferenciar entre un projecte, la trajectòria d’un 
professional o un mitjà en tota la seva magnitud.
• La categoria de publicitat no defineix bé tot el que no és co-
municació no periodística, ja que el sector és molt més ampli, i 
a més de la publicitat inclou el màrqueting, les relacions públi-
ques o la comunicació corporativa, entre d’altres.
• Els projectes modestos o que es dirigeixen a un públic no ge-
neralista, tot i poder tenir molt mèrit, difícilment poden competir 
amb els més grans per obtenir el guardó. (Font: Comunicació21 
– fotografia: Govern.cat)

La Unió Europea promou el 
periodisme lliure i de qualitat

El Parlament Europeu, en la seva tasca de defensar la impor-
tància de la llibertat de premsa, convoca per segona vegada el 
Premi Daphne Caruana Galizia de Periodisme. Aquest guardó 
reconeix la tasca periodística dels professionals capaços de 
transmetre els valors de la UE i impuls el periodisme de qualitat 
per salvaguardar la democràcia i la igualtat.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha afir-
mat que “Europa està amb aquells que cerquen la veritat. La 
ploma de Daphne va ser silenciada perquè estava revelant la 
veritat, i no hem de permetre mai que els periodistes es con-
verteixin en objectius o víctimes”. “Amb aquest premi”, continua 
Metsola, “des del Parlament continuem defensant la llibertat 
dʻexpressió, la pluralitat informativa i el periodisme de qualitat, i 
ajuda a transmetre aquests valors a noves generacions”.

El premi de la primera edició, celebrada el 2021, va ser per al 
Projecte Pegasus, que va revelar l’espionatge de governs a pe-
riodistes, polítics i opositors, en una iniciativa internacional de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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periodisme coordinada pel consorci Forbidden Stories, en què 
van participar més de 80 periodistes de 17 organitzacions de 
mitjans de comunicació.

Més informació sobre les bases del concurs a https://daphne-
journalismprize.eu/ (Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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TikTok té més de mil milions d’usuaris 
actius: és hora que els editors es 
posin seriosament a la plataforma?
Per Peter Houston, coamfitrió del podcast Media Voices / Spiny 
Trends

Creixent un 45% des del juliol de 2020, TikTok va informar de 
més de mil milions  d’usuaris actius mensuals a finals de setem-
bre de 2021, amb estimacions que mostraven 650.000 usuaris 
nous cada dia.

El creixement inicial de la plataforma va ser impulsat per reptes 
virals i esquemes de comèdia, però l’anàlisi de forma cada cop 
més llarga està captant el públic al costat del ball i la sincronit-
zació de llavis.

Per què és important TikTok.- Com passa amb totes les plata-
formes socials,  els editors es mouen a diferents velocitats  en 
funció de les seves prioritats i recursos. Però si TikTok continua 
creixent al seu ritme actual, pot ser massa gran per ignorar-lo.

• TikTok ha crescut de manera exponencial des del seu llança-
ment el 2016. La seva base d’usuaris va créixer de 55 milions el 
gener de 2018 a 271 milions el desembre de 2018. L’aplicació 
va afegir 200 milions d’usuaris més l’any següent i el juliol de 
2020 informava de gairebé 690 milions d’usuaris. L’any passat 
va superar els 1.000 milions d’usuaris.

• La plataforma per compartir vídeos de format breu és la  si-
sena  xarxa social més gran del món, després de Facebook, 
YouTube, WhatsApp, Instagram i WeChat de la Xina. TikTok va 
assolir els tres mil milions de descàrregues el juliol del 2021, 
només un any després d’haver assolit la fita dels dos mil milions 
de descàrregues.
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• Als Estats Units, TikTok és més popular que Instagram entre els 
usuaris més joves de la Gen Z, nascuts entre el 1997 i el 2012, 
amb 37,3 milions d’usuaris enfront dels 33,3 milions d’Instagram. 
Però l’ús entre altres dades demogràfiques també està creixent; 
en el primer trimestre del 2021, el  36% dels usuaris de TikTok  
tenien entre 35 i 54 anys en comparació amb el 26% del 2020.

Evolució dels continguts.- Molts influencers en línia es van fer 
coneguts per documentar les seves vides amb detall. Tot i que 
sempre hi haurà apetit per aquest estil de contingut, els comenta-
ristes estan veient un canvi d’allunyament del que  un article recent 
de Vox  anomena “jodes de publicació compulsives i autotitulades”.

En comentar a Vox sobre la tendència dels creadors en línia a 
desenvolupar una anàlisi en profunditat de les tendències de 
la moda i el comportament de les celebritats, Terry Nguyen diu 
que ara el públic sembla esperar un “valor afegit” al que consu-
meix. Ho descriu així: “Contingut que no gira únicament al vol-
tant del creador, sinó que interactua amb el món i el dilucida...”

Editors a TikTok.- Aquest canvi a continguts més considerats a 
TikTok és una bona notícia per als editors que ja tenen les habilitats 
per presentar anàlisis de la seva experiència específica en el tema.

Alessandro Bogliari, director general de l’Influencer Marketing 
Factory, va dir a Vox que per tenir èxit a TikTok només calia 
ballar o sincronitzar els llavis molt bé durant 30 segons. Però 
ja no n’hi ha prou, diu: “Estem començant a veure una distinció 
entre els creadors que saben editar i mantenir la seva audiència 
compromesa, i els que van tenir sort amb l’algoritme de TikTok.”

Els editors que vulguin participar amb la tendència de contingut 
més substancial a TikTok encara haurien de tenir en compte 
l’estètica única de la plataforma. Ngyuen descriu els creadors 
analistes com “a cavall entre els límits” de lliurar una opinió ex-
perta amb la manera de dormir d’un amic de confiança.

Li preocupa que la “naturalesa mimètica” de la plataforma faci 
que TikTokers reculli el format sense fer la investigació neces-
sària per oferir una anàlisi significativa. Ja estan apareixent ví-
deos que són simplement lectures textuals d’articles publicats o 
entrades de la Viquipèdia.

Però de nou, aquesta podria ser una oportunitat per als editors; Les 
marques de confiança poden atraure el públic de TikTok afamat de 
contingut social més que superficial amb anàlisis degudament inves-
tigades i formatades per a la plataforma. (Infografia: Prensa Libre)
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El 47% dels joves segueixen més de 
500 comptes a Instagram

De les dades recollides de l’ Estudi sobre el Consum 
d’Influencers que realitza Personality Media cada sis mesos, 
parem a veure la dada de seguiment de comptes a Instagram: 
“Pots indicar-nos quants comptes segueixes des del teu perfil 
d’Instagram?” La resposta són 533 comptes seguits de mitjana 
a Instagram, per part del consumidor. Aquesta xifra presenta 
variacions molt significatives respecte a les dades recollides 
el maig del 2019, que demostren una saturació més gran de 
comptes a què l’usuari s’exposa.

Els joves creixen en el seguiment de més de 500 comptes un 
38%, enfront del 50% de creixement en el tram de 26-35 d’edat, 

on abans el 21% d’aquestes dones seguia més de 500 comp-
tes, i en homes del 23% passen a 31%.

L’ús continuat i intuïtiu d’Instagram ens genera una saturació in-
conscient, on Instagram passa a oferir tant contingut, que real-
ment no podem abordar. El creixement del 116% en els darrers 
anys dels comptes seguits superant els 1.200 per part del 9% 
dels usuaris, és un problema per al mateix Influencer, al qual 
lògicament, li costa molt més esforç (a costa de la bondat de 
l’algorisme ) mostrar el contingut de cara als seus centenars de 
milers de seguidors. (Font i infografia: Personality Media)

El 89% de les organitzacions sense ànim 
de lucre diuen que les comunicacions 
digitals són fonamentals per assolir la 
missió de la seva organització

Les comunicacions digitals s’han convertit en el centre de les 
nostres vides, i a Twilio.org, el grup d’impacte social de Twilio, 
han vist les extraordinàries maneres en què les organitzacions 
sense ànim de lucre utilitzen les comunicacions per crear im-
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pacte a tot el món. Per obtenir una imatge clara de l’estat de la 
participació digital sense ànim de lucre, Twilio  ha intentat exa-
minar més a fons com les organitzacions sense ànim de lucre 
han evolucionat les seves estratègies de comunicació durant 
els últims anys i com es desenvoluparan aquestes estratègies 
en el futur.

Els seus resultats indiquen la importància que tenen les comu-
nicacions digitals per a les organitzacions sense ànim de lucre. 
Per exemple, el 89% de les organitzacions sense ànim de lucre 
diuen que les comunicacions digitals són fonamentals per as-
solir la missió de la seva organització. Tanmateix, moltes orga-
nitzacions no s’han adonat completament del potencial de les 
comunicacions digitals en els seus programes. De fet, el 75% 
de les organitzacions sense ànim de lucre diuen que els partici-

pants del seu programa els agradaria que proporcionessin més 
opcions de comunicació digital. Tenint en compte tant la impor-
tància de les comunicacions digitals com les preferències de 
comunicació dels participants del programa, les organitzacions 
sense ànim de lucre han d’invertir en les eines i plataformes de 
comunicacions digitals adequades per portar els seus progra-
mes i impactar al següent nivell.

L’estudi destaca que les organitzacions sense ànim de lucre 
superen el sector privat en la participació digital i estan innovant 
per ajudar a tanta gent com sigui possible. les organitzacions 
sense ànim de lucre tenen més compromís digital amb els par-
ticipants del programa que les empreses B2C amb els seus 
clients. (Font: MAE – infografia: Twilio.org)

NOTA:: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Sta-
te of Nonprofit Digital Engagement. Report 2022, de Twilio.org. 
CLICAR AQUÍ  
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Google pagarà a més de 300 mitjans 
de comunicació de la UE per publicar 
contingut

Google ha signat acords per pagar a més de 300 mitjans de comu-
nicació a Alemanya, França i altres quatre països de la Unió Euro-
pea i llançarà una eina per facilitar la subscripció a altres botigues, 
va dir la companyia a Reuters. La mesura, segueix l’adopció de 
normes de drets d’autor a la Unió Europea fa tres anys que obli-
gaven a Google i altres plataformes a pagar els músics, artistes, 
autors, editors de premsa i periodistes pel seu treball.

Els editors de notícies, un dels crítics més vocals de Google, fa 
temps que demanen als governs que s’assegurin que les pla-
taformes en línia paguin una compensació justa pel seu contin-

gut. Austràlia va fer obligatoris aquests pagaments l’any passat, 
mentre que el Canadà va introduir una legislació similar el mes 
passat.

“Fins ara tenim acords que cobreixen més de 300 publicacions 
nacionals, locals i professionals a Alemanya, Hongria, França, 
Àustria, els Països Baixos i Irlanda, i hi ha moltes més discussions 
en curs”, va dir Sulina Connal, directora de News and Publishing 
Partnership. (Font: Kianoushs – infografia: Business Standard)

Hisenda només ingressa el 25% del 
previst per la taxa Google: 240 milions

El Govern —no només l’espanyol— creia haver trobat una nova 
font de finançament amb l’anomenada taxa Google, però la re-
alitat ha estat molt diferent. Els ingressos han estat marginals 
dins del sistema impositiu. Fins al punt que el 2021 Hisenda 
amb prou feines va recaptar un de cada quatre euros que havia 
previst. En concret, 240 milions davant dels 968 milions pressu-
postats. La xifra és, fins i tot, molt inferior a la que havia estimat 
l’AIReF, que havia calculat uns ingressos addicionals equiva-
lents a 542 milions d’euros. 
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La taxa Google, que el Govern espanyol va anomenar Impost 
sobre Determinats Serveis Digitals, es va crear el 2020 perquè 
els nous models de negoci digitals poguessin contribuir a les 
arques públiques i evitar l’erosió de les bases fiscals gràcies 
al fet que no existeix un acord internacional sobre el concepte 
d’’establiment permanent’, cosa que fet i fet permet a les mul-
tinacionals digitals eludir el pagament d’impostos en països on 
presten els seus serveis.

Tenint en compte que hi ha hagut 216 contribuents i s’han re-
captat 240 milions d’euros, això significa que la tributació mi-
tjana per operar a Espanya per a empreses com ara Google, 
Amazon o Facebook venent serveis digitals ascendeix a 1,11 
milions d’euros. El Govern, a l’hora d’explicar l’enorme diferèn-
cia entre el que es preveia recaptar i finalment ingressat, culpa 
la Comissió Europea de l’error. (Font: Cotizalia)

El Confidencial llança la seua edició 
País Valencià

El mitjà que dirigeix Nacho Cardero aposta per continuar el mo-
del expansiu. El Confidencial va anunciar dimarts la posada en 

marxa d’una edició del País Valencià. Al seu anunci, el diari, 
un dels veterans al panorama digital, assegura que “l’expansió 
territorial respon al dinamisme de la Comunitat Valenciana”. 
L’edició es va obrir aquest dimarts per als lectors i els subs-
criptors. “El Confidencial oferirà als seus lectors de la  Comu-
nitat Valenciana  informació de proximitat amb els estàndards 
de  qualitat, rigor i independència  pels quals es caracteritza el 
diari”, indica. 

Després de l’anunci de La Vanguardia, El Confidencial es con-
verteix en menys d’un mes en el segon mitjà estatal que obre 
edició al País Valencià. El mitjà ha aconseguit els 25 milions de 
visitants únics mensuals, 182 milions de pàgines vistes men-
suals auditades per Comscore i 35.000 subscriptors des del 20 
de juny del 2020, segons publica al seu web. (Font: MAE)

The Wall Street Journal supera els 
tres milions de subscripcions digitals

El 2021 el mur de pagament de The Wall Street Journal va fer 
25 anys, una fita que dóna testimoni de la fe en la monetització 
dels seus continguts a la incipient internet de l’època. I aquesta 
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aposta ha assolit la cota dels tres milions de subscriptors el 
primer trimestre d’aquest any, tercer per a l’exercici fiscal de 
News Corp. El diari econòmic ha consignat una millora del 16% 
en un any en aquesta xifra i quatre punts més en el pes dels 
lectors de pagament digitals al muntant total, que al tancament 
d’aquest període se situava en un 82% sobre els 3,7 milions de 
clients de la xifra general.

Aquest increment ha contribuït de manera decisiva que la seva 
editora Dow Jones batés el seu rècord d’ingressos en un tercer 
trimestre des de la seva adquisició per part de la companyia de 
Rupert Murdoch el 2007. En concret, va aportar 487 milions de 
dòlars sobre els 2.492 milions facturats en total per News Corp,  
cosa que ha elevat al 20% el pes en el negoci general respecte 
al 18% de l’any anterior. (Font: Dircomfidencial)
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Com fan els gegants tecnològics els 
seus milers de milions?
Per Tristan Gaudiaut , / Statista

Els gegants tecnològics Alphabet, 
Apple, Microsoft i Amazon van ge-
nerar junts 1.261 milions de dòlars 
en ingressos el 2021, gairebé 
equivalents al PIB d’Espanya. En 
els darrers anys, aquestes qua-
tre empreses han ampliat el seu 
àmbit d’activitat i diversificat els 
seus ingressos. La infografia de 
Statista detalla com els líders de 
l’economia digital fan els seus mi-
lers de milions.

Amazon encara guanya la major part dels seus ingressos a 
través del comerç electrònic. En el comerç minorista, el 48% 
de les vendes provenen de botigues en línia i el 22% de ser-
veis de vendes de tercers. Però el gegant del comerç minorista 
fa temps que s’ha establert en altres sectors empresarials. La 

branca especialitzada en cloud computing, Amazon Web Ser-
vices, per exemple, s’ha convertit en la màquina de beneficis 
del grup. Va representar el 13% dels ingressos i el 47% dels 
beneficis operatius el 2021. En els últims anys, Amazon s’ha 
consolidat com el líder mundial en serveis al núvol.

A Microsoft, els ingressos es divideixen en tres segments de 
negoci, cadascun dels quals genera un volum de vendes molt 
similar. El negoci al núvol de la companyia (Microsoft Azure i 
altres serveis) s’ha convertit en la primera font d’ingressos en 
els darrers anys, aportant un 36% als ingressos el 2021. La 
resta de vendes es reparteixen a parts iguals (32%) entre els 
segments “Productivitat i negoci”. processos” (inclosos Office, 
LinkedIn i Dynamics) i “Informàtica personal” (Windows, Xbox, 
etc.).
Per part d’Apple, l’iPhone continua sent el negoci principal i 
encara genera més de la meitat de la facturació. Com altres 
grans empreses tecnològiques, Apple també està intentant di-
versificar-se. El programari i els serveis, inclosos iTunes i Apple 
TV, van generar, així, prop del 20% de les vendes el 2021. 
Els wearables (inclosos Apple Watch, AirPods) i els altaveus 
intel·ligents també estan guanyant cada cop més pes en les 
vendes del grup aquests últims anys.
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De les quatre empreses, Alphabet és la que menys ha diversi-
ficat els seus ingressos fins ara, sent encara molt dependent 
dels anunciants en línia. El cercador de Google encara ocupa 
la part del lleó, gairebé el 60% de la facturació de l’empresa. En 
total, sumant la xarxa de Google i YouTube, la publicitat a In-
ternet representa més del 80% de les vendes d’Alphabet. Altres 
serveis, com Google Cloud, mostren un creixement constant, 
però encara generen una part menor dels ingressos (7% per al 
negoci del núvol el 2021). (Gràfic: Statista)

Inversió en xarxes socials el 2022: 
quant gasten les marques?

Linda Morrir explica des del bloc de Luís Maram com s’ha mo-
gut la inversió en xarxes socials el 2022? Ha augmentat o dis-

minuït? Quines tendències de contingut vénen per a la resta de 
l’any? Emplifi, la plataforma unificada líder en experiència del 
consumidor (CX) va donar a conèixer dimarts els resultats del  
report Q1 2022  d’inversió en xarxes socials per part de milers 
de marques arreu del món.

Si bé la despesa publicitària en general en xarxes socials va 
disminuir el primer trimestre després d’una impressionant tem-
porada nadalenca, continua sent significativament més alta que 
fa un any. No obstant això, els patrons d’engagement a les pla-
taformes socials es mantenen plans o es troben en baixa.

D’acord amb les troballes més recents d’Emplifi, la despesa 
publicitària mensual mitjana per marca va ser de 3,631 dòlars 
el primer trimestre d’aquest any, cosa que representa un 19% 
menys que el pic màxim de la temporada nadalenca del quart 
trimestre del 2021. Això representa, però, un increment de gai-
rebé 21% respecte a la despesa mitjana de poc més de 3,000 
dòlars del primer trimestre del 2021.

Els professionals del màrqueting veuen les xarxes socials com 
una part integral del mix de màrqueting. A més, estan disposats 
a pagar més per arribar a les audiències. Tot i la caiguda en la 
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inversió publicitària després de Nadal, les marques continuen 
gastant més a comparació del primer trimestre del 2021, fins i 
tot amb taxes de clics ara per sota de l’1% i en constant dismi-
nució.

Val a dir que els pressupostos per a publicitat augmenten, però 
les accions dels usuaris a les xarxes disminueixen. La mitjana 
de despesa mensual en publicitat registra un increment cons-
tant any rere any, malgrat menors costos per clic. Després 
d’una tendència a l’alça durant el 2021, la mitjana de CPC va 
caure 18% en el Q1-2022, a aproximadament $0.18 dòlars. Les 
taxes de clic (CTR o  click through rates ) també van disminuir 
lleugerament d’un any a un altre, però es mantenen al voltant 
de l’1%. (Font: Bloc Luis Maram – gràfic: Emplifi)

NOTA: El Butlletí us facilita l’accés a l’estudi Punts de referèn-
cia de les xarxes socials: 1r trimestre de 2022- Com es presen-
ta la vostra marca?, elaborat per Emplifi. CLICAR AQUÍ  

Els laboratoris farmacèutics 
segueixen reduint la inversió 
publicitària en mitjans

Els laboratoris farmacèutics segueixen reduint els seus pressu-
postos publicitaris en mitjans de comunicació . Així almenys ho 
indica l’estudi realitzat per Arce Media i Berbés Comunicación, 
que precisa que la inversió dels anunciants del sector van invertir 
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107 milions d’euros l’any passat, un 3% menys que el 2020. Amb 
el del 2021 són tres exercicis consecutius de baixades. Respecte 
al 2018, la caiguda de la despesa en anuncis és del 25%.

Els autors de l’informe atribueixen aquest descens a la crisi ge-
nerada pel Covid al sector publicitari. Però el cert és que mentre 
el mercat va iniciar la recuperació ja l’any passat, amb un rebot 
del 12%, el farmacèutic va registrar encara descensos en els 
pressupostos publicitaris. Especialment fluix va ser el primer 
trimestre de l’any passat, amb descensos mensuals de fins al 
50%, com va ser el cas del gener.

Cal tenir en compte que aquest sector té moltes limitacions a 
l’hora de publicitar els seus productes . Només es poden anun-
ciar en mitjans els medicaments que es puguin adquirir sense 
prescripció facultativa i que no continguin substàncies psico-
tròpiques o estupefaents. Això limita l’activitat publicitària dels 
laboratoris farmacèutics a mitjans convencionals a una petita 
part dels productes que comercialitzen. (Font: MAE – infografia: 
Arce Media)

IAS amplia el seu acord amb 
TikTok per mesurar la visibilitat de 
campanyes i el trànsit no vàlid

Integral Ad Science (IAS),  ha anunciat l’ampliació del seu acord 
amb Tik Tok pel qual IAS podrà mesurar la visibilitat (Viewabili-
ty), el trànsit invàlid (IVT) i la seguretat de marca (Brand Safety) 
de les campanyes a la popular app de vídeos. Això permetrà a 
marques i agències de tot el món supervisar la qualitat de les 
compres de mitjans a TikTok.

IAS proporcionarà als anunciants mesuraments fiables de tercers 
a TikTok gràcies a l’OMSDK Kit (Open Measurement Software 
Development). A partir d’ara, es tindrà accés 24/7 a través de la 
interfície d’IAS Signal, a informes detallats que permetin optimitzar 
totes les campanyes de TikTok, i a més es tindrà accés a la cober-
tura global amb què s’obté una visió holística de les campanyes.

Lisa Utzschneider és la CEO de IAS. “Ara és més important que 
mai que els professionals del màrqueting s’assegurin que els 
seus anuncis apareixen al costat de continguts segurs i adequats 
per a la marca a escala global. (Font: Programa Publicidad)
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El RCD Espanyol i Crypto SNACK 
tanquen un acord de patrocini

El RCD Espanyol de Barcelona i Crypto Snack han tancat un 
acord pel que resta de temporada i tres més. L’acord inclou 
la presència de Crypto SNACK a la samarreta d’entrenament 
i als pantalons de joc del primer equip del club, així com a 
l’equipació de l’equip FIFA d’eSports del RCD Espanyol. A més, 
la companyia disposarà d’hospitality i experiències VIP per ofe-
rir als seus holders. 

La inclusió de Crypto SNACK al portafoli de marques que 
col·laboren amb el club blanc-i-blau suposa també un impuls 
per atraure esdeveniments i congressos del sector Blockchain 
al RCDE Stadium, aprofitant el gran atractiu que té la ciutat de 
Barcelona per acollir aquest tipus de cites. Crypto SNACK, que 
compta amb seu a Barcelona i Tallinn, és el token de més ràpid 
creixement al món de l’igaming i es pot comprar en algun dels 
majors crypto exchanges, com XT.com. (Font: Control Publici-
dad)

Media Sapiens guanya concurs de 
2.000.000 per a Promoció del sector 
agroalimentari

Es tracta del concurs de la Direcció General de Racionalització i 
Centralització de la Contractació-Junta de Contractació Centra-
litzada Estat   per a Compra d’espais en mitjans i altres suports 
publicitaris per a la difusió de la campanya de publicitat institu-
cional “Promoció del sector agroalimentari i pesquer espanyol” 
(Direcció General de la Indústria Alimentària )

Pressuposto base de licitació sense impostos 1.652.892,56 Eu-
ros. Valor estimat del contracte: 1.652.892,56 Euros, 2.000.000 
amb impostos. Adjudicatari Media Sapiens Núm. de Licitadors 
Presentats 13. Import d’adjudicació 1.652.892,56 Euros. Total: 
2 milions (amb impostos.) (Font: Programa Publicidad)
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Què és un mur de pagament mesurat?
Per Wallwalls / Zephr

 
Per a qualsevol persona de l’àmbit de la publicació digital en 
aquest moment, triar el mur de pagament adequat és una de-
cisió crítica que afecta l’adquisició de clients, el creixement del 
negoci i els ingressos. Malauradament, sospesar les caracterís-
tiques i pràctiques dels diferents models de mur de pagament 
només us pot arribar fins aquí. Conèixer i entendre el vostre 
públic objectiu és fonamental i hauria de ser el factor aclapa-
rador que es té en compte a l’hora d’implementar un mur de 
pagament. 

Els murs de pagament mesurats representen un mitjà feliç entre 
els murs de pagament durs impermeables que poden alienar 
els nous lectors i els simples gratuïts per a tots que no generen 
conversió. Per aquest motiu, són el segon model de paywall 
més utilitzat del sector. 
 
Durant l’última dècada, s’han creat viatges de subscripció efec-
tius mitjançant murs de pagament mesurats. El New York Times 
ha utilitzat un sistema de mesura des del 2011, ajustant les ca-
racterístiques del seu model més tard el 2019. Per a The New 
Yorker, el pas a un mur de pagament mesurat va provocar un 
augment del 61% de les subscripcions. La primera onada de 
transformació digital en la publicació va veure que els llocs van 
implementar murs de pagament amb gran efecte. Ara van un 
pas més enllà. L’augment de poderoses solucions de pagament 
dinàmics ha persuadit a molts, inclòs el NYT, d’explorar murs de 
pagament intel·ligents que fan el que fan els murs de pagament 
mesurats, però millor. 

Ara farem una ullada centrada als murs de pagament mesu-
rats, com funcionen i com esbrinar si són adequats per al vostre 
negoci. També examinem com estan evolucionant els murs de 
pagament mesurats i si poden conservar el seu valor en un 
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https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/pay-models-online-news-us-and-europe-2019-update
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/pay-models-online-news-us-and-europe-2019-update
https://open.nytimes.com/we-re-launched-the-new-york-times-paywall-and-no-one-noticed-5cd1f795f76b
https://open.nytimes.com/we-re-launched-the-new-york-times-paywall-and-no-one-noticed-5cd1f795f76b
https://archive.foliomag.com/new-yorker-finds-success-digital-audience/
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món on les solucions de murs de pagament intel·ligents s’estan 
convertint en l’opció preferida per a molts editors. 
 
Què és un mur de pagament mesurat?.- Els murs de paga-
ment mesurats ofereixen als visitants del vostre lloc web una 
“permesa” limitada de contingut accessible de forma gratuïta 
abans que se’ls demani la subscripció. Normalment, aquesta 
prestació constarà d’un nombre màxim d’articles als quals un 
lector no subscrit pot accedir en un període de temps determi-
nat. La mitjana de la indústria és de cinc articles al mes, però 
els editors han experimentat amb diferents límits, com ara les 
despeses diàries o anuals.

Si un usuari arriba al seu límit màxim, no podrà llegir més del 
vostre contingut tret que pagui per convertir-se en subscriptor o 
esperi fins que es restableixi el límit de temps. Un cop més, el 
preu d’una subscripció a notícies difereix segons la indústria i el 
tipus de publicació, però el preu mitjà de subscripció mensual 
per als murs de pagament mesurats el 2019 va ser de 13,40 £.

Els murs de pagament mesurats es poden personalitzar en el 
sentit que els editors digitals són lliures d’establir la seva “atri-
bució” tan alta o baixa com creguin convenient. Tanmateix, la 

bonificació s’aplica indistintament a tots els visitants del vostre 
lloc. Per tant, en aquest sentit, els murs de pagament mesurats 
segueixen sent “una mida única” i no us ofereixen la possibilitat 
d’optimitzar els viatges de subscripció per a cada lector indivi-
dual. 

Com funcionen els murs de pagament mesurats?.- Configu-
rar murs de pagament mesurats és relativament senzill. Com 
a part de la vostra estratègia de màrqueting digital, doneu als 
vostres lectors una quantitat determinada de contingut al qual 
poden accedir gratuïtament en un període de temps específic. 
Depèn completament de tu determinar el nombre d’articles que 
vols oferir. 

Tot i que la bonificació que establiu s’aplica a tots els lectors no 
subscrits, és essencial optimitzar i ajustar contínuament el vos-
tre límit d’articles per maximitzar les taxes de conversió. 

Quan es tracta de murs de pagament mesurats, la mètrica més 
important i perspicaç és la vostra taxa d’aturada. La “taxa d’ 
aturada “ és el nombre d’usuaris que assoleixen el seu límit 
màxim i, per tant, no poden accedir a més contingut. Si teniu 
una taxa d’aturada bastant baixa, això probablement indica que 

NOVES EINES

https://www.inpublishing.co.uk/articles/paywalls-why-your-stop-rate-matters-15121
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-05/Paymodels_for_Online_News_FINAL_1.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-05/Paymodels_for_Online_News_FINAL_1.pdf
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sou massa generós amb el vostre subsidi perquè els lectors 
mai no arriben al seu límit i, per tant, no se’ls demana que es 
subscriguin. 
 
Avantatges dels murs de pagament mesurats
 
Arribeu a nous públics i lectors ocasionals.- Potser 
l’avantatge més important d’utilitzar un mur de pagament me-
surat és que permet als nous lectors provar abans de comprar. 
Això és important per oferir als subscriptors potencials un tast 
del que oferiu i per temptar-los perquè es comprometin amb la 
vostra publicació. 
 
Informació de dades accionables.- Els murs de pagament 
mesurats us permeten recopilar informació personalitzada so-
bre els vostres subscriptors i lectors registrats. A continuació, 
podeu crear una imatge de les seves interaccions i comporta-
ments per millorar la seva experiència i oferir una major per-
sonalització. Per exemple, podeu obtenir informació sobre els 
tipus de dispositius des dels quals la majoria de lectors accedei-
xen al vostre lloc, des d’on arriben al vostre lloc, quin navegador 
fan servir i els seus hàbits un cop arriben al lloc. 

Tenir aquestes dades significa que podeu crear i extrapolar pa-
trons i tendències que us ajudaran a donar forma a la vostra 
estratègia per avançar per oferir recomanacions més persona-
litzades la propera vegada que arribin al vostre lloc. A més, po-
dreu crear paquets de contingut que s’adaptin al vostre públic i 
alternar els subsidis de contingut per atendre públics amb dife-
rents ganes de pagar.
 
Bones pràctiques per als murs de pagament mesurats
 
Optimitzeu la vostra quantitat d’articles.- Com hem esmen-
tat anteriorment, optimitzar el vostre article per aconseguir 
l’equilibri adequat entre ser prou generós sense oferir massa 
és fonamental quan es tracta de murs de pagament mesurats. 
Hauríeu d’utilitzar la vostra “taxa d’aturada” per ajudar a perfec-
cionar el vostre subsidi, amb l’objectiu d’aconseguir una taxa 
d’aturada d’entre el 5 i el 7%. Si la vostra taxa d’aturada és 
inferior a aquesta, pot indicar que els vostres lectors gaudeixen 
massa de manera gratuïta o que la interacció amb el vostre 
contingut és baixa. Com a referència, la norma de la indústria 
per a un mur de pagament mesurat és entre 5 i 10 articles gra-
tuïts que s’ofereixen abans d’una parada.
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https://webpublisherpro.com/how-does-your-conversion-rate-compare-to-other-publishers/
https://webpublisherpro.com/how-does-your-conversion-rate-compare-to-other-publishers/
https://www.niemanlab.org/2019/08/tighten-up-that-paywall-and-some-other-lessons-from-a-study-of-500-newspaper-publishers/
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Feu que els vostres lectors coneguin la seva quota.- Una 
part d’afermar que el vostre mur de pagament mesurat produeixi 
conversions és assegurar-vos que els vostres clients coneguin 
la seva quota. Recordar-los que estan gaudint d’una vista prè-
via exclusiva del vostre contingut és essencial, així com indicar 
clarament quants articles més els queden a la seva disposició.
 
Minimitzar les barreres d’entrada.- Assegureu-vos que el 
camí cap a la subscripció sigui el més senzill i senzill possible. 
Assegureu-vos que els clients no hagin de passar per massa 
cèrcols per pagar i subscriure’s. 
 
Dissenya i programa correctament les teves finestres 
emergents.- Finalment, assegureu-vos que les finestres emer-
gents i els recordatoris de subscripció estiguin ben dissenyats 
i programats. Per exemple, hauríeu d’assegurar-vos que la 
vostra finestra emergent no aparegui fins que el lector hagi tin-
gut l’oportunitat de començar a llegir l’article. També hauríeu 
d’animar els vostres lectors a registrar-se a un butlletí, ja que 
això us permetrà començar a interactuar amb ells també per 
correu electrònic. 
 

Els murs de pagament mesurats tenen futur?.- Amb les tec-
nologies en desenvolupament i la proliferació de solucions ba-
sades en dades que optimitzen i individualitzen els embuts de 
subscripció, és innegable que els models de murs de pagament 
convencionals estan caient al costat. 

Els murs de pagament mesurats representen un punt mig equili-
brat entre els murs de pagament durs i els gratuïts per a tots, on 
encara podeu oferir part del vostre contingut sense oferir mas-
sa. Dit això, amb l’augment dels murs de pagament intel·ligents 
que realment milloren l’experiència individual de cada lector i 
els preparen per a la subscripció, potser sembla il·lògic no optar 
per la solució més futura que hi ha. (Infografia: zephr)

NOTA: Zephr ha editat també una guia anomenada La Caixa 
d’eines de subscripció digital de l’editor, que amplia i millora 
l’article anterior. CLICAR AQUÍ 
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https://www.amic.media/media/files/file_352_3318.pdf
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La IA de Google analitzarà documents 
de Docs i vídeos de YouTube per 
generar automàticament resums i 
divisió per capítols

Google va introduir a l’abril del 2020 una nova i utilíssima fun-
cionalitat a YouTube: els ‘capítols’ , la possibilitat de dividir en 
parts els vídeos llargs pujats a la plataforma, facilitant així tant 
moure’ns per ells com conèixer el contingut de cadascuna 
d’aquestes parts, segons explica Marcs Merino des de Genbeta.

No obstant això, molts vídeos de la plataforma segueixen sense 
fer ús d’aquesta funció. En alguns casos per mera desídia dels 
seus creadors, i en altres per haver estat pujats abans de la 
seva implementació i estar els comptes abandonats avui dia. 

De manera que, per a aquests casos, YouTube ha anunciat 
que començarà a recórrer a l’anàlisi dels vídeos mitjançant 
intel·ligència artificial perquè —processant el contingut de la 
imatge, l’àudio i els textos (subtítols, anotacions)— puguin ge-
nerar capítols de manera totalment automàtica , intentant iden-
tificar blocs diferenciats dins del contingut, així com descriure’ls 
de la manera més ‘humana’ possible. L’objectiu de YouTube és 
dotar d’aquests capítols autogenerats un total de 80 milions de 
vídeos durant el proper any.

Resums automàtics de documents.- ‘TL;DR’ és l’abreviatura 
anglesa de ‘Too long, didn’t read’ (“massa llarg, no ho he llegit”), 
i s’utilitza com a forma d’indicar la temàtica d’un text massa llarg 
per llegir-lo en circumstàncies normals (tots podem tenir algun 
informe o dossier en ment com a exemple).

Però Google també ha pensat en això, i —de nou, segons ha 
anunciat Sundar Pichai— la plataforma ofimàtica al núvol de la 
companyia, Google Docs, ajudarà a resoldre aquest problema 
mitjançant la implementació de resums automàtics mitjançant 
intel·ligència artificial, una funcionalitat heretada de Smart Can-
vas i l’arribada de la qual a Docs es confirma ara (de la mà de 
la tecnologia de DeepMind). Així, la IA de Google es ‘llegirà’ els 
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documents i serà capaç no només de comprendre’n el contin-
gut, sinó també de sintentitzar-lo en unes poques frases per 
estalviar-nos temps i esforç. (Font: Genbeta – infografia: Mundo 
Deportivo)

Meta ofereix eines publicitàries que 
connecten Facebook i Instagram amb 
WhatsApp
Cada setmana més de 1.000 milions de persones es connecten 
amb un compte d’empresa a través dels serveis de missatgeria 
de Meta. I en aquesta era digital, gairebé el 71% (7 de cada 10 
persones) vol poder comunicar-se amb les empreses de la ma-
teixa manera que ho fa amb els amics i familiars, segons dades 
que maneja la companyia propietària de Facebook, Instagram 
i WhatsApp.

En aquest sentit, Meta ha creat noves eines “per ajudar les peti-
tes empreses a obtenir millors resultats en tot el procés d’atenció 
al client, des de la generació de clients potencials de més quali-
tat fins a la millora de les vendes incrementals i l’obtenció d’una 
més satisfacció dels clients a un cost més baix”.

Entre elles es troben:

1. Creació d’anuncis nadius: Els negocis poden aprofitar la 
creació d’anuncis nadius a WhatsApp Business i ja no necessi-
ten canviar d’app per completar-los.
2. Filtrat de clients potencials a Facebook: Ara, les empreses 
poden filtrar els leads de baixa qualitat seguint una pregunta 
multiple choice que la gent respon en omplir un formulari Lead 
Ad instantani.
3. Flexibilitat creativa i actualitzacions dels formularis de clients 
potencials: Les empreses ara poden compartir més informa-
ció sobre el seu negoci al formulari instantani amb imatges i 
text, i proporcionar recursos immediats als usuaris després de 
completar el formulari a través de PDFs descarregables. (Font: 
Marketing News)

Eines gratuïtes per fer els vostres propis 
mapes de forma senzilla i vistosa

Hi ha dues eines molt útils i senzilla que et permetran tenir els 
teus mapes de qualsevol lloc del món i anar personalitzant-los i 
il·lustrant-los per allò que necessitis. D’una banda, una web on 
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podeu trobar els mapes en blanc i d’ús lliure perquè no caiguis 
a poder infringir alguna normativa de copyright. I de l’altra, et 
parlarem d’una altra web que t’ajudarà a dibuixar-hi, escriu Bàr-
bara Bécares a Genbeta.

Mapes lliures de drets de tot el món.- D’una banda, tens mapes 
lliures de drets i en blanc per poder-los editar a la teva manera. Par-
lem del web OpenStreetMap, que és Open Data (un servei de da-
des d’accés lliure), amb llicència Open Data Commons Open Da-
tabase License (ODbL) i de la Fundació OpenStreetMap (OSMF). 
Tu pots copiar, distribuir, transmetre i adaptar les dades lliurement 
i et demanen que els donis reconeixement indicant la web d’origen 
d’aquests mapes: “© Col·laboradors d’OpenStreetMap”.

Per utilitzar-lo, accedeix a aquest link. Per triar el país o poble 
que busques, pots fer servir el cercador que hi ha a l’esquerra 

o pots anar movent-te amb el ratolí pel mapa. Quan estiguis al 
lloc que hagis seleccionat, s’envolta aquest mapa concret de 
color taronja i també pots triar si prefereixes veure’l d’una altra 
manera on posa capes, a la columna dreta . Per exemple, el 
pots veure en relleu o amb els mapes de carreteres.

Aquests mapes també ofereixen llegendes si el selecciones 
sobre la lletra ‘i’ a la columna dreta. En alguns dels relleus, 
més enllà del bàsic, no hi ha llegenda disponible. Després po-
dreu compartir el link d’aquesta zona concreta del mapa o po-
deu prémer sobre exportar. En seleccionar l’opció d’exportar, 
t’envolta el teu mapa en un rectangle i, manualment, has de 
definir com vols que quedi aquest rectangle. Quan ho defineixis, 
prem sobre OverPass API i començarà la descàrrega del lloc 
que vulguis per tenir el teu mapa. Pots ampliar la informació des 
d’aquest link. (Font: Genbeta – infografia: It’s Foss)
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https://www.genbeta.com/web/openstreetmap-plataforma-mapas-libre-que-varios-gigantes-silicon-valley-estan-poniendo-a-colaborar-a-sus-empleados
https://www.openstreetmap.org/
https://www.genbeta.com/actualidad/estas-geniales-herramientas-gratuitas-te-ayudaran-a-hacer-tus-propios-mapas-forma-sencilla-vistosa?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST1&utm_campaign=08_May_2022+Genbeta&utm_term=CLICK+ON+TITLE
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L’eina de mesura publicitària de 
Spotify ja està disponible a Espanya

Una de les raons per les quals alguns anunciants encara no 
s’han animat a incorporar l’àudio digital a les campanyes és la 
manca de solucions de mesurament que els ajudin a entendre 
i justificar les seves inversions en aquest espai. Amb aquesta 
premissa al cap, Spotify va llançar Spotify Brand Lift, l’eina de 
mesurament de l’impacte publicitari que ofereix als anunciants 
una millor comprensió de la resposta dels usuaris als seus 
anuncis d’àudio, vídeo i ‘display’ que llancen a la plataforma. 
Aquesta eina surt de la seva fase beta a Espanya i passa a 
estar disponible per a anunciants de totes les mides al país.

Spotify Brand Lift està dissenyat per ajudar els anunciants a 
obtenir una major visibilitat de l’impacte de la seva publicitat a 
la plataforma d’àudio en streaming més gran del món. Es tracta 
del primer pas en la creació d’un conjunt d’eines de mesura 
adaptades a la generació del streaming. (Font: El Publicista)
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https://www.spotify.com/es/
https://ads.spotify.com/es-ES/insights-y-noticias/presentamos-spotify-brand-lift/
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World Press Trends Outlook: 
Transformació digital al seient del 
conductor
Per Dean Roper / WAN-IFRA

Un dels molts aspectes favorables de la pandèmia per als edi-
tors ha estat la capacitat de les seves organitzacions d’adaptar-
se ràpidament a aquest entorn canviant. Per a molts, això sig-
nificava accelerar els seus esforços de transformació digital. A 

l’informe World Press Trends Outlook, de WAN-IFRA (exclusiu 
per als associats) que s’acaba de publicar, els editors ens van 
dir que accelerar la seva estratègia de transformació digital era 
el canvi més important a fer.

Hem endarrerit l’edició d’enguany de World Press Trends per 
permetre als editors que ens proporcionin les seves últimes 
idees i dades sobre el 2020 i el seu enfocament en l’any que ve, 
a més de recollir les dades més recents dels nostres socis, as-
sociacions nacionals i altres fonts. Gran part del nostre informe 
es basa en una enquesta exhaustiva que vam enviar als editors 
a finals de tardor i centrada en l’impacte de la pandèmia, les se-
ves previsions per a aquest any i més enllà, i informació sobre 
les seves estratègies per avançar. D’aquí l’addició de “Outlook” 
al nom del nostre informe. Van respondre més de 90 alts direc-
tius de mitjans d’informació de 51 països.

Per als indicadors de rendiment interanual, s’han extret les nos-
tres millors estimacions tenint en compte aquesta situació força 
impredictible. Les xifres globals del World Press Trends expli-
quen una història, però no sempre descriuen les experiències 
d’editors individuals en diferents mercats. El 2020, potser això 
és més cert que mai.
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Aquestes són algunes de les conclusions clau de l’informe:

Perspectiva
El 44% dels enquestats va dir que accelerar la seva estratègia 
de transformació digital era el canvi més important que neces-
sitaven per avançar.

La “transformació digital” és una estratègia global per a la majoria 
d’empreses, però les especificitats d’això són cada cop més el 
públic: primer, els ingressos dels lectors, les dades i el desen-
volupament de productes. No és casualitat que els tres propers 
canvis més importants per al 2021 reflecteixin els dels principals 
plans d’inversió : accelerar els plans d’ingressos dels lectors, el 
mateix per a l’anàlisi de dades i més inversió en tecnologia.

Els executius de mitjans impresos no consideren l’impacte a 
curt termini de la pandèmia com el risc més gran per a l’èxit 
futur de la seva organització. En canvi, els enquestats a la nos-
tra enquesta diuen que les amenaces més grans de la seva 
organització són la caiguda contínua de la quota dels editors de 
notícies del mercat publicitari, un 30,6%, (en què la pandèmia 
juga un paper clau de manera natural) i la incapacitat de la seva 
organització per diversificar els ingressos (21%).) 

Resultats 2020 i pandèmia
El 43% dels enquestats de la nostra enquesta WPT Publishers 
Outlook va dir que els seus ingressos van disminuir més d’un 
20% “en els darrers 12 mesos” ; un altre 7% va dir que el seu va 
disminuir més d’un 10%. De mitjana, els ingressos globals van 
baixar un 11%, van informar els editors.
No obstant això, el 17% dels editors van informar d’un aug-
ment dels ingressos l’any passat, segons la nostra enquesta 
d’Outlook, i un 11% va dir que els ingressos van augmentar 
més del 20%.

Els ingressos per circulació digital han estat un desenvolupa-
ment positiu per a moltes organitzacions de notícies, ja que els 
editors informen d’un augment interanual del 26,9% el 2020. 
Tot i que aquesta xifra és impressionant, val la pena assen-
yalar que a nivell mundial la indústria encara depèn predomi-
nantment dels ingressos publicitaris i impresos: els ingressos 
de circulació digital representen només el 6,1% dels ingressos 
globals dels editors (flux d’ingressos bàsics).

Segons la nostra enquesta d’Outlook, el 65% dels editors creu 
que el seu negoci es recuperarà completament de la pandèmia, 
però el 35%, no.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Gairebé el 60% dels editors (Outlook) diuen que el seu personal 
treballarà des de casa o tindrà l’opció de treballar des de casa 
d’ara endavant. Només el 5% dels nostres enquestats espera 
traslladar tothom a l’oficina i el 16% creu que utilitzarà menys 
béns immobles en el futur.

Per primera vegada a la nostra enquesta, vam demanar als edi-
tors que compartissin la seva distribució de costos generals a 
l’empresa, i l’editorial va ser la despesa més gran, ja que va su-
posar poc més d’un terç de tots els costos (33,5%). Els costos 
de producció d’impressió representen només el 21,4%.

Aquestes són només algunes de les troballes. Naturalment, 
World Press Trends aprofundeix en alguns dels problemes clau 
que impulsen la indústria. La nostra base de dades World Press 
Trends inclou dades històriques que daten del 2005 al 2017. 

Els principals partits donaran suport 
a la llei que protegirà les fonts dels 
periodistes davant dels jutges

 
La Constitució espanyola reconeix als periodistes el dret de 
mantenir en secret la identitat de les seves fonts, cosa que ser-
veix per protegir els confidents que opten per revelar informa-
ció sensible perquè la consideren d’interès. No obstant això, 
aquest reconeixement no ha estat desenvolupat fins ara en una 
llei , cosa que ha provocat situacions indesitjades, en què els 
informadors s’han vist a l’ull de l’huracà, dins de processos judi-
cials, explica Rubén Arranz a Voz Pópuli.
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Per això les associacions professionals dels mitjans de comuni-
cació -la FAPE i el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes- em-
prenguessin fa uns mesos una ronda de contactes per intentar 
impulsar una llei orgànica que reguli el secret professional dels 
periodistes.

Fonts d’aquestes associacions han explicat a Vozpópuli que re-
presentants del PSOE, PP, Unides Podem, PNB, Ciutadans, EH 
Bildu, Coalició Canària i Més País han expressat el seu suport 
a aquesta iniciativa, que determinarà totes les situacions en què 
els treballadors dels mitjans de comunicació tindran dret a protegir 
les fonts; i fixarà una sèrie d’excepcions en què la Justícia podria 
sol·licitar la ruptura del secret entre l’informador i el confident.

Cal tenir en compte que sobre el secret professional s’ha pro-
duït abundant jurisprudència durant els darrers 43 anys, des 
de la promulgació del text constitucional, detallen aquests in-
formants, que confien que el nou text legal clarifiqui la situació 
actual i elevi el nivell de protecció sobre els periodistes.

La clàusula de consciència -un altre dret constitucional dels 
professionals de la informació- està regulada des del 1997 i 
només compta amb tres articles, en els quals es reconeix als 

periodistes la capacitat de negar-se, motivadament, a participar 
en l’elaboració d’informacions contràries als principis ètics de la 
comunicació, sense que això pugui suposar sanció o perjudici. 
(Font: Voz Pópuli – infografia: EsImatge/Angulo 7)

Les dones ocupen només el 21% dels 
llocs de lideratge a les redaccions

Tot just el 21% dels 179 llocs de lideratge en 240 mitjans estan 
en mans de dones, malgrat que elles suposen un 40% del total 
dels periodistes que exerceixen la professió. 
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Aquesta és la conclusió principal d’un informe de l’Institut Reu-
ters per a l’Estudi del Periodisme, d’Oxford, després d’analitzar 
mitjans digitals i “offline” de 12 països diferents, entre ells dos 
d’Amèrica Llatina (Mèxic i Brasil).

De fet, a 11 de 12 països la majoria dels llocs jeràrquics es-
tan ocupats per homes, fins i tot en llocs on hi ha més dones 
exercint el periodisme. Només als Estats Units es va trobar una 
repartició equitativa de 50-50 als alts comandaments.

“Tot i que la indústria s’enfoca cada vegada més a la falta de diver-
sitat, durant l’últim any no trobem cap tendència general cap a una 
igualtat de gènere més gran en els llocs jeràrquics dels mitjans”, 
assenyala l’estudi. La mostra de l’estudi revela que a països com el 
Brasil, només un 7% dels mitjans tenen una dona al capdavant. Una 
situació similar es dóna a Mèxic, que amb prou feines arriba a l’11%.

Fins i tot a països amb alts índexs d’equitat de gènere com Fin-
làndia, les seves dones periodistes no corren amb la mateixa sort 
a les redaccions. “Les dinàmiques pròpies del periodisme i dels 
mitjans influeixen en les carreres i en la composició de gènere 
dels principals llocs editorials, més enllà dels factors estructu-
rals”, conclou l’estudi.

També es va trobar que el percentatge d’usuaris de notícies 
digitals que consumeixen informació d’almenys un mitjà liderat 
per una dona va des del 81% a Kenya i el 80% a Sud-àfrica (els 
més alts) fins al 24% al Brasil i el 5 % al Japó (els més baixos). 
(Font: IJNET – gràfic: Reuters Institute)

L’audiovisual català suma 3.609 empreses, 
ocupa 31.000 treballadors i factura 6.703 
milions
El 2021, Catalunya comptava amb 3.609 empreses de la in-
dústria audiovisual, les quals van facturar 6.703 milions d’euros 
i van donar feina a unes 31.000 persones. Així ho indica un 
estudi d’ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa 
fet públic aquest dimarts coincidint amb la inauguració de la fira 
internacional ISE (Integrated Systems Europe) que se celebra 
a Barcelona. El treball destaca que el 2021 l’audiovisual català 
tenia 213 start-ups (un 11% de les 1.900 registrades al país), 
xifra que representa gairebé el doble que cinc anys enrere.

L’estudi estableix tres grans segments de negoci. El de 
l’entreteniment audiovisual compta amb 1.214 empreses, 
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12.119 treballadors i la facturació agregada més alta, de 3.455 
milions. El document ho atribueix a la importància que té el sub-
sector de la producció audiovisual, amb el 66% de la facturació 
total. Per la seva part, el segment de la comunicació corpora-
tiva, publicitat i esdeveniments suma 2.168 empreses, 14.277 
treballadors i una facturació de 2.655 milions. El tercer segment 
és el dels mitjans de comunicació, amb 227 empreses, 4.604 
treballadors i una facturació agregada de 592 milions d’euros. 
(Font: Comunicació21)

Must Media Group, nou grup català de 
comunicació

El proper 16 de maig es presentarà oficialment Must Media 
Group, un nou grup de comunicació a Catalunya, que neix des-
prés de la unió de l’agència Giny Comunicació, la productora 
Incís Films, el diari The New Barcelona Post i la consultora Pla-
tea Consultants. Totes han estat fundades per Guillem Carol, al 
capdavant del nou grup.

Must Media Group, que compta amb més de 40 professionals i 
té una facturació global de més de 3 milions d’euros, vol oferir als 

clients un servei integral, des de l’estratègia fins a l’execució. Per 
donar aquest servei transversal, totes les empreses s’han traslladat 
a unes oficines corporatives al passeig de Gràcia de Barcelona.

 L’objectiu d’aquesta unió és propor-
cionar un servei de comunicació glo-
bal, eficient, innovador i, sobretot, que 
s’adapti a les necessitats de les mar-
ques, amb un enfocament cent per 
cent digital. 

Guillem Carol, CEO de Must Media Group, és expert en comuni-
cació corporativa i institucional, i actualment és patró de la Funda-
ció d’Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del consell 
assessor de la Fundació Intermèdia. Recentment, el nou grup ha 
incorporat Adrià Barrio a la direcció general, i tenen previst conti-
nuar incorporant nou talent a la companyia en els propers mesos.

Guillem Carol estava vinculat a Reputation & Strategy Con-
sultants, la consultora de comunicació fundada pel conseller 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya i exdirector general 
de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró. (Font: MAE – 
fotografia: The New Barcelona Post)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Curs Presencial. Bar-
celona, dijous 17 de maig (De 09.30h a 14.30h) - El curs, impar-
tit per Josep M. Brugués, ensenya als participants a plantejar, 
desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic 
en totes les seves fases (auditoria; missió i visió; estratègies; 
públics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol 
tipus d’organització i tenint en compte les darreres tendències 
en comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

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

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.
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Crea les millors presentacions en entorns visuals.- Sessió 
on line en directe. Barcelona. Dimecres 25 de maig (De 10.00h 
a 14.00h) - Les bones presentacions són el millor complement 
per als oradors virtuals. Imprescindibles i necessàries en molts 
casos, les presentacions memorables atreuen l’audiència, ge-
neren interès, representen la institució i motiven a actuar. Són 
molt adequades per destacar en l’escenari digital, com són reu-
nions virtuals, conferències o cursos online. Enrique San Juan 
t’ensenyarà com fer-ho.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodistes.- 
Sessió Presencial. Barcelona. Dimarts 31 de maig (De 10.00h 
a 12.00h) - L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta 
Hernández, és facilitar la posada en contacte de diferents pro-
fessionals, ja siguin freelance o que treballin en una organitza-
ció o empresa, per tal de poder trobar projectes afins o comple-
mentaris entre ells, que portin a desenvolupar col·laboracions 
o a establir relacions que esdevinguin noves idees de negoci.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs sense restricció horària. Del dijous 5 de maig al divendres 
3 de juny (12 hores) - El curs, creat per Nereida Carrillo, ensen-
ya d’una manera molt pràctica com comunicar amb llenguatges 

multimèdia i com introduir aquests continguts innovadors tant 
als gabinets de comunicació com a les redaccions periodísti-
ques. També s’aprenen eines per elaborar imatges interactives, 
mapes per a internet o cronologies interactives. Encara hi ha 
places disponibles.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs sense res-
tricció horària. Del dilluns 2 al dimarts 31 de maig (6 hores) - Tens 
un compte de Mailchimp però mai has posat ordre als contactes i 
subscriptors? La gestió de les audiències és bàsica per tenir una 
estratègia d’email màrqueting potent. En aquest taller, a càrrec de 
Marta Aguiló, veurem totes les eines que Mailchimp ens ofereix 
per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així poder fer 
enviaments més segmentats i efectius. T’hi pots inscriure encara!

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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Les agències insisteixen a demanar 
garantia a les auditories de mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
L’European Association of Communication Agencies (EACA) ha 
fet públic un document sobre les auditories de mitjans en línia 
amb les propostes de l’Associació d’Agències de Mitjans/AM. 
El document porta per 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 mitjans necessa-
ris, així com la protecció de la informació tant de l’agència com 
de l’anunciant. El treball identifica una sèrie de criteris que vin-

drien a representar les normes que cal aplicar en relació amb 
el treball entre les agències, els anunciants i els auditors de 
mitjans”.

L’AM ha traduït el document de l’EACA on es recullen, segons 
el seu director, Leo Farache, “les peticions que hem fet des 
de fa molts anys que beneficiaran el conjunt de la indústria”. 
AM resumeix aquestes peticions en vuit punts que detallem a 
continuació:

1. No hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos i, per tant, trans-
parència total als serveis oferts per les seves companyies direc-
tament o per altres empreses del seu grup.

2. Transparència a la composició del pool.

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.
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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 in-
formació de qualitat per prendre decisions. (Infografia: G2 Track)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document Pautes ge-
nerals de l’auditoria de mitjans. CLICAR AQUÍ  
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El futur es basa en ‘data’
Per Miguel Ángel Corrales, editor i president / La Publicidad.net

Que algú als EUA opini que els ocells no existeixen ja que són 
drons per vigilar-nos i tingui milions de seguidors al món, o que 
encara hi hagi persones que creguin que la terra és plana i, 
fins i tot, estan pensant a noliejar un vaixell per arribar-hi al 
límit de la terra, o que les vacunes portin un microxip que ens 
insereixen per controlar-nos, o que milions de bots neguin una 
espantosa massacre de civils a la invasió d’Ucraïna, són alguns 
exemples de la desinformació digital. Algunes fonts xifren en un 
70% la informació que circula per internet que està manipulada 
o directament és falsa, produïda massivament per bots i gran-
gers al servei de diferents poders o interessos.

En el cas d’Ucraïna, encara sort que resta el sacrificat ofici de 
corresponsals de guerra que poden verificar la veritat. Sense 
ells i sense la qualitat dels mitjans per als que treballen, no 
tindríem la veracitat en la informació, que és el que marca la 
diferència entre la comunicació i la confusió. La forma i el mi-
tjà a través dels quals accedim a les notícies és cada vegada 
més important, ja que infinitat de portals, pàgines web i mitjans 
competeixen per subministrar-nos notícies de les que cada cop 
és més difícil separar el blat de la palla, o la veritat de la ficció. 
En aquests moments és fonamental confiar en mitjans fiables, 
però els fake news no només existeixen, sinó que es beneficien 
també publicitàriament de les campanyes digitals els cercadors 
de les quals no discriminen la qualitat del mitjà.

Més que mai hem de tenir en compte el vell manament en màr-
queting de “El mitjà és el missatge” en aquest panorama de des-
informació i baixa qualitat que hi ha en alguns canals digitals. Per 
aconseguir molts contactes, no podem carregar-nos la imatge 
d’una marca, que tants esforços ha costat crear, o associar-la a 
continguts que van en contra dels valors d’aquest anunciant. La 
publicitat no pot ni ha d’ajudar a finançar aquest tipus de mitjans, 
no és bona ni saludable per a la societat ni per als anunciants. 
Ara, més que mai en què els consumidors busquen els valors de 
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les empreses, les agències i els seus professionals humans han 
de planificar i buscar un entorn de verificació i qualitat del medi 
on es va inserir la publicitat dels seus anunciants, i seleccionar-lo 
no només atenent el nombre de contactes.

La data porta molt de temps sent el nou or negre; ja no entenem 
el futur a la nostra indústria sense la dependència d’aquesta 
tecnologia. L’internet de les coses cada vegada és més glo-
bal, per exemple, els rellotges clàssics, aquells que només ens 
diuen l’hora, cada vegada són més escassos i la majoria porta 
aquests Smart que, amb l’excusa de la salut, són un xivato que 
conta el que passa al nostre organisme i els nostres hàbits, 
historial i herència mèdica poden ser coneguts i derivar a cal-
cular les nostres futures malalties (també prevenir-les), que, en 
mà d’empreses dedicades a assegurances mèdiques, són un 
termòmetre important per calcular el cost de les nostres malal-
ties presents i futures i, en conseqüència, el valor de la nostra 
pòlissa o fins i tot la seva denegació.

Sabíeu que un raspall de dents smart pot predir per la seva 
utilització les càries que tindràs? També la nostra empresa po-
drà predir les nostres futures baixes laborals i la idoneïtat de la 
nostra contractació; o els nostres comportaments econòmics 

seran definitoris de cara a les relacions amb els nostres bancs i 
els seus productes; o la nostra assegurança d’automòbil podrà 
predir els nostres sinistres i per tant la nostra idoneïtat com a 
assegurat… En una enquesta recent, els espanyols sostenen 
que els mòbils envaeixen més la seva intimitat que les càme-
res de vigilància. D’altra banda, queden pocs mesos per a la 
desaparició de les galetes de tercers i em pregunto si la nostra 
indústria està prou preparada o ho estem deixant (com és habi-
tual al nostre país) per més endavant.

El Metaversens proposa nous reptes: canviarà la nostra vida 
quotidiana? aportarà noves dades?… Les noves generacions ja 
viuen les seves relacions de forma virtual a través de les xarxes 
socials i la televisió no pot competir tal com està plantejat ac-
tualment. Deloitte Insights indica que el Metavers, els videojocs 
i les xarxes socials planegen sobre el sector de l’Streaming com 
el gran obstacle a superar per connectar de debò amb els més 
joves, que estan destinats a renovar les audiències de les pla-
taformes. La interconnexió entre món físic i digital s’ha tornat 
una cosa natural als segments més joves; factors com el valor 
emocional, la connexió amb altres o la voluntat d’expressar-se 
són als antípodes de l’experiència passiva. El futur ja és aquí. 
(Infografia: iProUP)
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Salvarà el Metavers el periodisme?
Per Thomas Seymat, VR storytelling & immersive journalism / 
Medium.com

 
EDIT Abril de 2022: aquesta publicació es va convertir en el 
punt de partida d’un panell sobre com preparar la vostra re-
dacció per al metavers al Festival Internacional de Periodisme 
2022 a Perusa, Itàlia. Els meus co-panelistes Laura Hertzfeld, 
Lakshmi Sarah, Zillah Watson i jo, basant-nos en els nostres 
més de 15 anys d’experiència combinada en la producció de 
notícies immersives, 360°, VR i AR, vam discutir el que hem 
après d’aquests formats emergents i les lliçons que podem 

s’aplica, des del procés fins a les habilitats i la mentalitat, a 
l’hora de pensar en el periodisme en el metavers.

Divulgació completa: sóc eminentment parcial. El periodisme 
immersiu ha estat al meu radar des de principis del 2015, un 
any després que Facebook comprés Oculus. Vaig tenir la sort 
de liderar la iniciativa 360°/VR del meu actual empresari a partir 
del gener de 2016, amb el suport financer de les principals em-
preses tecnològiques, i posteriorment vaig ser convidat a parlar 
en conferències, formar gent i ser entrevistat a dreta i esquerra. 
Després vaig ser seleccionat per a una beca RJI d’un any de 
durada amb un projecte de recerca centrat en el públic de con-
tingut immersiu. I mentre estava fora als Estats Units, el flux de 
treball que havíem configurat, dirigit llavors per Ole Krogsgaard, 
va guanyar el millor ús de vídeo en línia als premis europeus de 
mitjans digitals 2019 de WAN-IFRA. Jo era un autèntic creient 
en aquest mitjà emergent i aquest període va ser uns dels anys 
més intensos i alhora gratificants de la meva vida.

Avui, com molts dels meus companys pioners del periodisme 
immersiu, ja no estic relacionat amb el mitjà. Segueixo des de 
lluny però no soc cap expert en metavers. En general, també 
em desconfio de les promeses corporatives, ja siguin de FB o 
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Epic, de revolucionar la manera com es fan les coses en línia. 
Però crec que, a partir de l’experiència col·lectiva de la indústria 
amb contingut immersiu, hem obtingut la perspectiva neces-
sària per respondre la pregunta del títol. Perquè ja hem estat 
aquí abans , amb vídeos de 360 i notícies de realitat virtual.

I aquesta resposta es presenta sota la forma de nombroses 
advertències.

El Metavers salvarà el periodisme si:
• Si ens adonem com a indústria que aquesta carrera armamen-
tística cap al metavers es fa mitjançant inversions i acords de 
10 xifres. Això no és cap broma. Estem molt lluny de la compra 
aparentment peculiar d’Oculus per part de FB fa 7 anys (per no-
més 2.000 milions de dòlars... Canvi de butxaca). Si les empre-
ses amb milers de milions de MAU s’estan preparant per al que 
veuen com el següent, hauríem de quedar-nos passivament al 
marge? L’any 2017, Paul Cheung, entrevistat per Zillah Watson, 
deia el següent sobre l’aparició del periodisme immersiu, i crec 
que encara ressona avui, encara que la situació actual no sigui 
la de fa 5 anys:
Aquesta és una oportunitat perquè el sector de les notícies es 
mantingui al dia i per davant de la corba. Crec que la indústria 

de les notícies està tenint un paper en la configuració del resul-
tat de [VR i 360], la qual cosa és vital perquè això vol dir que en 
les primeres etapes estem pensant no només en com explicar 
la història, sinó en com serà el model de negoci.

• Si la indústria s’acosta a aquest nou concepte, sense impor-
tar la forma que prengui, amb reflexió i aconsegueix evitar la 
“síndrome de les coses brillants” com P. Kim Bui en aquest in-
forme de 2018 de Julie Posetti, amb “els principals impactes 
de la síndrome com a distracció de les funcions periodístiques 
bàsiques”.

• Si hi ha un veritable incentiu financer perquè les organitza-
cions de mitjans inverteixin (en) l’espai. Les aplicacions comen-
cen a guanyar diners a les botigues d’aplicacions de realitat 
virtual. Kent Bye assenyala que Beat Sabre ha superat els 100 
milions de dòlars en ingressos de tota la vida. Això no és res per 
burlar. Crec que és just dir que els models d’ingressos tradicio-
nals (anuncis i subscripcions) eren lamentablement inadequats 
per al contingut de notícies immersiu anterior. Les transaccions 
a l’univers, sens dubte, seran un element bàsic dels metaver-
sos, vegem com les organitzacions de mitjans poden monetit-
zar allà (sense necessitat de presentar un butlletí de notícies 
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gamificat com un joc de ritme) i què talla el senyor de la terra 
(món?) virtual. 

• Si la indústria, davant els càlculs sobre qui cobreix les notícies 
i la veu de qui és a les notícies, decideixen col·lectivament que 
la terra incògnita del metavers és una tabula rasa perfecta i una 
oportunitat per a una cobertura realment inclusiva pel que fa 
a la producció i a les comunitats cobertes. No hi ha cap motiu 
per tornar a caure en la mateixa trampa. Zahra Rasool i el seu 
equip a AJ Contrast afirmen que la realitat virtual ha explorat el 
tema àmpliament i qualsevol experiment de notícies vinculat al 
metavers hauria de mirar de prop el seu treball.

• Si totes les experimentacions, iniciatives i lliçons al voltant de 
la participació de l’audiència en curs es condensen i es posen 
en acció en el metavers. Es podria imaginar que els avatars 
encarnats ho faran més fàcil, però aquesta no és una raó per 
descartar la riquesa de coneixements sobre el tema que s’està 
descobrint actualment a les redaccions grans i petites o esfor-
ços col·laboratius com el MMP.

• Si les eines per produir contingut de notícies al metavers són 
accessibles per a tothom (ara mateix, SparkAR és gratuït. Neces-

sitarem un Spark AR per al metavers) o almenys fàcil d’utilitzar 
per a un canvi ràpid. Aquest va ser un problema amb els primers 
programaris de costura de vídeo de 360° (recordeu l’Autopano 
de Kolor?) o per al contingut de realitat virtual: Unity o Unreal 
no són exactament intuïtius. Ara, les càmeres de vídeo 360 re-
cents són molt més fàcils de gravar, editar i publicar. Una cosa 
sobre la qual sóc optimista aquí són les experiències passades 
de la indústria per experimentar obertament i compartir els seus 
aprenentatges quan es tracta de contingut immersiu, ja sigui en 
col·laboració amb iniciatives com ara Periodisme 360, o amb 
guies com ara Laboratori d’R+D del New York Times el treball de 
fotogrametria per al periodisme espacial . Més d’això, si us plau.

• Si acceptem el fet, en un metavers CGI, el contingut de les 
notícies serà una representació del món físic, no una captura 
digital d’aquest, com el vídeo digital. I, com passa amb tota 
representació, hi ha una quantitat significativa de direcció d’art 
i elecció editorial que s’acompanya. I això està bé: una repre-
sentació no ha de ser 100% fotorealista amb l’esperança de ser 
objectiva, sempre que sigui honesta i transparent. Per exemple, 
l’experiència de realitat virtual de la BBC Easter Rising va fer al-
gunes opcions de disseny/AD fortes. Això no fa que sigui menys 
una experiència documental.
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• Si FB esbrina la distribució. La penetració en el mercat 
d’equips de realitat virtual hauria d’augmentar significativament 
per arribar al Centre Principal, o almenys una massa crítica de 
lectors/consumidors interessats (aquest és un estribillo massa 
comú per als veterans immersius que examinen els gràfics de 
predicció de vendes d’auriculars. Bé, sempre hi ha el següent) 
. any) . Però és més que auriculars, també és una Internet ultra 
ràpida a tot arreu (sí, sí, el 5G està a la volta de la cantonada, o 
passa la cantonada següent?).

• Si tenim en compte les experiències prèvies de periodisme 
en mons virtuals. Recordes Second Life? L’any 2010, les estu-
dioses Bonnie Brennen i Erika de la Cerna van mirar l’escena 
periodística aleshores pròspera (tres diaris!aAmb una circulació 
sobe els 100.000!) a SL i van assenyalar: “Cada diari és interac-
tiu i utilitza una varietat d’estratègies periodístiques per educar i 
informar els seus lectors “. Els autors van concloure:

Ocupant l’espai fronterer entre la informació i l’entreteniment, el 
periodisme a SL planteja qüestions importants sobre la llibertat 
d’expressió als mons virtuals i se centra en la construcció de 
comunitats i l’educació, així com en considerar la influència del 
món en línia en la vida fora de línia dels membres residents.

• Si, i aquesta és la major advertència de totes, segons la meva 
humil opinió, el metavers està dissenyat, almenys en part, te-
nint en compte el consum de mitjans (i més que una imatge en 
imatge). Segons la meva pròpia experiència, el contingut im-
mersiu és massa exigent , és a dir, radicalment diferent pel que 
fa al consum, mentre que els hàbits d’usuari existents estan 
massa arrelats, especialment al mòbil, perquè 360°/VR aconse-
gueixi una tracció i una mirada real. Això canvia quan ja estàs 
immers en un univers virtual, amb uns auriculars posats. Però 
aleshores la pregunta es converteix en l’impacte (s) de la distri-
bució algorítmica del contingut en aquesta experiència virtual, 
en el metavers. I tots coneixem el tipus d’ algoritmes de caos 
(pivots a vídeos, rebaixa del contingut de notícies, etc.) que afa-
voreixen la implicació a qualsevol preu pot afectar els mitjans 
de comunicació i la ciutadania en general.

Aquests són només alguns dels meus pensaments anotats al 
paper. Això és un munt de sis... I, comentant el meu tuit, la 
meva amiga Laura Hertzfeld (que és una professional immersi-
va i una antiga companya de JSK) va afegir la seva resposta, 
destacant la importància de la narració. (Infografia: Report.cat)
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L’estat de la Comunicació a Espanya 
21-22: Una professió majoritàriament 
femenina
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’Associació de Directius de Comunicació Dircom, ha presentat 
aquest 11 de maig l’estudi L’estat de la Comunicació a Espanya 
21-22, en què es mostra una panoràmica del sector al nostre 
país, incorporant l’anàlisi d’algunes de les qüestions clau de la 
professió en el context actual.

Una de les conclusions principals que s’extreu de l’informe és la  
consolidació de la direcció de Comunicació  com a àrea clau a 
les organitzacions, al primer nivell executiu. Segons els enques-

tats, 400 professionals i directius de Comunicació, s’aprecia un 
increment de la  rellevància que atorguen els CEO a l’exercici 
de la funció de Comunicació respecte a l’anterior edició informe 
(ECE 2017), augmentat d’un a tres de cada deu els CEO que 
atorguen la màxima valoració a l’àrea.

L’estudi mostra com la Comunicació avui a Espanya és una pro-
fessió majoritàriament femenina, 56,5 % dones davant 43,5 % 
homes. Prop del 41% té entre 46 i 55 anys. En termes de forma-
ció, el 99% dels professionals de la comunicació tenen estudis 
universitaris: 26,5% són graduats, 62,5% tenen un màster i un 
10% tenen un doctorat.

En analitzar el salari, el 60% dels enquestats percep més de 
40.000 euros anuals, dels quals un 36% té un salari brut supe-
rior als 80.000 euros anuals.

De la mateixa manera, creix la valoració que fan de la comuni-
cació els  stakeholders  interns (61%) i externs (69%), una dada 
que demostra el seu enfortiment i consolidació en aquests da-
rrers anys. Aquesta conclusió també es veu reflectida que més 
de la meitat dels professionals enquestats (54,8 %)  reporten 
directament al CEO oa la persona amb més poder de decisió al 
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Comitè Executiu, i més d’un terç (35,4 %) afirma que el màxim 
responsable de Comunicació és membre del Comitè Executiu, 
augmentant 3 punts i mig percentuals respecte a l’ECE 17-18 
(32%).

Les tendències
Tot i que les xarxes socials i la digitalització són tendències 
molt importants, la part humana és el tema prioritari que hem 
d’abordar des de la direcció de Comunicació. Tots els empleats 
són potencials comunicadors. El repte que se’ns planteja és 
molt important, segons l’estudi. La Comunicació ha d’estar im-
plicada en la definició de l’estratègia i el propòsit de la compan-
yia. També hem de prestar especial atenció a la digitalització, 
però sense oblidar que les persones sempre han de ser al cen-
tre. L’escolta activa o el mesurament és una altra de les àrees 
que més rellevància està prenent actualment. D’altra banda, la 
formació dels professionals de la comunicació té nivells molt 
alts, però ens hem de continuar formant en finances, govern 
corporatiu, estratègia, etc. 

Comunicació online i Big Data, clau en els propers 3 anys
L’informe també ha analitzat algunes tendències que estan 
dinamitzant la funció de comunicació i que poden configurar 

la professió els propers anys. Entre elles, destaca una major 
aprofundiment en la digitalització, sent l’àrea de ‘Comunicació 
online i social media’ (53,4%) la que serà més important en els 
propers tres anys (2024).

També es reflecteix la consolidació, sostinguda ja en els darrers 
cinc anys, de la ‘Comunicació interna i gestió del canvi’, (42,5 
%) d’acord amb les fortes transformacions culturals que les or-
ganitzacions estan vivint a l’era actual.

Com a temes estratègics de més rellevància en els propers 
tres anys (2024), destaca la preocupació per la implementa-
ció d’innovacions en matèria de ‘Big data i automatitzacions’ 
(52,4 %), seguida de la ‘Integració i alineament de l’ESG, RSC 
i/o sostenibilitat’ (38,9 %) a l’àrea de Comunicació. (Infografia: 
Dircom)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi L’estat de la Co-
municació a Espanya 21-22, elaborat per l’associació Dircom. 
CLICAR AQUÍ  
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Dotze fites que han marcat la 
innovació del periodisme esportiu a 
l’era digital
Per José Luis Rojas, periodista i professor de la Universitat de 
Sevilla / MIP-UMH (El Periscopio)

Una de les constants principals en les redaccions periodísti-
ques aquests anys ha estat l’experimentació tecnològica i la 
recerca de solucions creatives per explicar històries. Aques-
ta realitat, de la qual s’ocupa el Màster d’Innovació en Perio-
disme des dels seus inicis, es dóna cada cop més en àrees 
d’informació especialitzada, tal com testifiquen investigacions 
acadèmiques desenvolupades en aquest camp puixant aquests 
darrers anys . Entre aquestes àrees sobresurt el periodisme 

esportiu, un àmbit que s’ha guanyat una reputació innovadora 
en protagonitzar diverses de les principals troballes narratives 
en l’aplicació de tecnologies i el desplegament de formats en 
cobertures informatives recents.

El caire innovador del periodisme esportiu s’ha posat especial-
ment de manifest amb motiu del seguiment informatiu de grans 
esdeveniments esportius, sobretot Jocs Olímpics i Mundials 
de futbol, precisament dues cites que coexisteixen al calendari 
d’aquest any . Aquests mega esdeveniments de caràcter plane-
tari s’han convertit en el gran aparador que solen aprofitar els mi-
tjans i les seccions d’esports per exhibir-ne el múscul innovador, 
l’agilitat i la frescor, aportant solucions originals que desperten 
l’interès dels aficionats i els capaciten per al gaudi. de la compe-
tició a través de la combinació d’entreteniment i informació.

A causa d’aquesta incessant aparició de noves fórmules narra-
tives als esports, el bloc acadèmic Periodisme Esportiu de Qua-
litat es va convertir al llarg dels seus dotze anys de trajectòria, 
entre 2010 i 2022, en un observatori de tendències per recollir 
no només projectes i iniciatives de caràcter nou a qualsevol part 
del món, sinó també per constatar l’expansió de fenòmens que 
des de fa temps es produeixen en mitjans de referència interna-
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cionals i que han llançat pistes per assimilar i entendre cap a on 
s’encamina el periodisme digital en conjunt.

A continuació, destaquem dotze fites que van marcar l’esdevenir 
innovador d’aquesta àrea d’especialització periodística a l’era 
digital, i que van ser recollides i analitzades al llarg de dotze 
anys a Periodisme Esportiu de Qualitat, el qual recentment n’ha 
anunciat el tancament . Per això, elaborem una mena de línia 
de temps que inclou projectes, productes, continguts, cobertu-
res i estratègies dutes a terme per diferents mitjans que han 
transcendit d’una manera o altra i han tingut ressò en l’evolució 
posterior de l’especialitat.

1999. Els primers liveblogs. Format purament digital que neix 
a la secció d’esports del britànic The Guardian per cobrir el mi-
nut a minut de partits de futbol i criquet. El primer directe va co-
rrespondre al partit de Champions entre el Manchester United i 
l’Inter de Milà, que va acabar 1-1. Aquest format va transcendir 
i esports va passar a la resta de les seccions del diari i d’aquí, 
a la resta de mitjans.

2008. Neix FiveThirtyEight com a bloc, impulsat per 
l’analista Nate Silver. Després de ser adquirit per The New 

York Times el 2010 i passar com a web a ESPN el 2013, es va 
constituir com un terreny d’avançada del periodisme de dades, 
també en esports. Va desenvolupar noves maneres de visua-
litzar les estadístiques i va crear models matemàtics predictius 
sobre competicions. Des del 2018 pertany a ABC News (se-
gueix estant, per tant, dins del grup Walt Disney).

2011. Grantland, la web esportiva i de cultura popular crea-
da per Bill Simmons dins del conglomerat ESPN va suposar, 
fins al seu tancament sobtat el 2015, una porta oberta no no-
més a la introducció de les noves narratives i periodisme de 
dades a les històries esportives, sinó també a l’expansió del 
periodisme esportiu cap a altres temàtiques i protagonistes mi-
tjançant textos d’autor que van marcar diferències qualitatives 
amb altres mitjans.
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2012. ‘Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek’ , publicat 
per The New York Times, va assentar el camí cap a un for-
mat, el reportatge longform multimèdia, que va suposar nova 
manera de contar històries visuals de format llarg aprofitant el 
desplaçament del scroll. Encara que no va ser el primer de la 
seva espècie , aquest projecte va dibuixar una nova narrativa 
(‘to snow fall a feature’ va passar a formar part de l’argot perio-
dístic) que es va popularitzar entre molts altres mitjans fins a 
anar perdent vigència a partir del 2016.

2013. L’Équipe Explore. Se-
guint l’estela d’altres mitjans 
com Sports Illustrated, el diari 
francès va llançar un lloc per 
experimentar amb noves na-
rratives i eixamplar així temàti-
ques i audiències. Va iniciar la 

seva trajectòria creant reportatges longform i després va oferir 
altres formats com a documentals en vídeo, sèries o podcasts. 
Actualment Explore s’ha constituït com el laboratori d’innovació 
líder en l’àmbit de la informació esportiva i, com a contingut pre-
mium, ha passat a ser una via preferent de L’Équipe per captar 
nous subscriptors.

2014. Bleacher Report , ja dins del grup Turner, va llançar la 
seva nova app, Team Stream, que va potenciar els directes i va 
apostar per agrupar fans al voltant de les seves lligues i equips 
favorits. Aquesta inversió tecnològica va aconseguir un gran se-
guiment i va convertir esportiu en mobile first abans que la gran 
majoria de mitjans en rebre ja el 2015 més del 75% de la seva 
audiència a través de dispositius mòbils.

2014. Cobertura de The New York Estafis dels Jocs Olím-
pics d’hivern a Sochi. Com un equip de 50 persones, entre 
redactors, productors i creatius, va ser capaç de planificar amb 
sis mesos d’antelació tota una col·lecció de noves formes de 
narrativa digital (vídeos animats, multimèdia interactius basats 
en scrollytelling, gràfics en 3D, composites integrats en cròni-
ques, …). Aquesta cobertura multimèdia, que va pujar definiti-
vament del departament de gràfics del NYT al primer calaix del 
podi en cobertures olímpiques, seria mereixedora de diversos 
premis periodístics l’any següent.

2016. El bot olímpic de The Washington Post. Un exemple 
de com plantejar una cobertura innovadora a partir d’una so-
lució tecnològica va ser Heliograf, programari d’automatització 
concebut per agilitzar el seguiment informatiu dels Jocs Olím-
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pics a Rio, donant en temps real resultats, medaller i avenços a 
través de Twitter. Aquesta experiència pilot d’ús d’intel·ligència 
artificial va ser satisfactòria, cosa que va permetre al Post es-
tendre i polir aquesta tecnologia per a cobertures posteriors, 
fossin esportives, com els Jocs d’hivern a Pyeongchang (2018), 
o d’un altre tipus, com les eleccions presidencials a EE.UU. del 
2016.
 
2016. The Athletic. És el mitjà esportiu amb un enfocament 
més disruptiu, tant en el seu plantejament editorial (enfocat en 
periodisme local per arribar de ple al fan, temes i peces de lec-
tura reposada, beat reporting, periodisme d’autor, exclusives, 
podcasts i Twitter) com al seu model de negoci, en anticipar-se 
a la tendència cap a models de pagament en un camp infor-
matiu tan acostumat al tot gratis digital. El seu creixement en 
subscriptors (sobre 1,2 milions) va motivar que a principis de 
2022 fos adquirit per The New York Times.

2020. Scoreboard. La newsletter setmanal del Financial Ti-
mes sobre negocis de l’esport es comporta com un vertical o 
marca pròpia dins un mitjà que apunta a superespecialitzacions 
com a via per atraure i seduir nous lectors de pagament. L’email 
guanya sencers i FT demostra aquí com els butlletins ja han co-

mençat a consolidar-se com a productes periodístics propis que 
van més enllà de la mera curació de continguts, que poden ser 
d’autor i oferir continguts originals i, a més, enriquir-se visual-
ment amb el suport de els departaments de dades i de gràfics.

Juntament amb aquests deu casos internacionals, n’hem selec-
cionat dos de gran valor a l’àmbit periodístic esportiu espanyol:

2006. El Desmarque. És l’emprenedoria esportiva digital de 
més èxit a Espanya, gràcies a la seva aposta editorial pel nínxol 
de la regionalitat i a la seva particular “fórmula de la Coca Cola” 
per obrir fins a catorze edicions locals i acabar sent absorbit 
pel grup Mediaset el 2019. Vio venir abans que altres mitjans 
les possibilitats de llançar verticals (esports), de teixir aliances i 
crear continguts patrocinats i de trobar vies per sumar comuni-
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tats de fans a través de diferents plataformes. Referent a això, 
va ser pioner en llançar el 2014 el primer servei de notícies per 
app de missatgeria instantània, primer mitjançant WhatsApp i 
més recentment per Telegram.

2014. Marca Plus, la revista nativa digital més rellevant a 
l’àmbit esportiu espanyola, és un altre exemple d’emprenedoria 
d’èxit, en aquest cas la maduració d’una idea anomenada Qua-
lity Sport, un projecte fi de carrera nascut a la Universitat de 
Navarra i liderat per Nacho Labarga, convertit en una publicació 
interactiva per a iPad i altres suports mòbils de Marca. Combina 
diferents maneres de navegació, uneix multiplicitat de formats i 
narratives, apunta nous continguts diferenciats respecte a web 
i paper lligats a la gamificació i l’entreteniment, i, en suma, ofe-
reix noves lectures i experiències d’usuari. Aquesta publicació 
ha rebut diversos premis internacionals.

De la innovació ocasional a la innovació singular i trans-
cendent
Malgrat aquests èxits i moltes altres idees sorprenents i capti-
vadores,  alguns autors entenen que aquestes innovacions en 
molts casos són puntuals i amb prou feines tenen incidència en 
el còmput de la cobertura diària general de l’actualitat esportiva, 

a la qual segueixen exigint més qualitat. Segons aquest punt de 
vista, l’ocasionalitat es produeix perquè la necessitat d’innovar 
en periodisme perquè aquest faci valer el seu professionalisme 
i es diferenciï d’altres creadors de contingut de l’escena digital 
encara no és percebuda com una prioritat editorial ni de negoci 
per a molts mitjans.

La principal posada en dubte que fa aquesta teoria del perio-
disme esportiu com a àrea innovadora se sosté en dos argu-
ments: per una banda, en el fet que es produeixi de manera 
aïllada o extraordinària en un nombre de casos; de l’altra, que 
no sigui una cosa que sorgeix des del periodisme esportiu, sinó 
de manera transversal des del conjunt d’una redacció a través 
d’unitats de treball com a media labs, departaments de dades 
o de gràfics, on es forgen equips multidisciplinaris i conviuen 
redactors amb perfils professionals provinents d’altres camps 
contigus al periodisme.

Sobre el primer, cal advertir que cap innovació no es fa habitual 
d’inici, sinó que requereix un impuls creatiu, una fase prèvia 
d’estudi i un període de proves necessari per estudiar l’eficàcia 
i la viabilitat de la idea. En aquest sentit, Esports facilita aquest 
procés com ningú, assumint més risc i creativitat que altres 
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àrees informatives, aprofitant sempre la manera de fer encara 
més atractiu un contingut que compta amb l’avantatge de te-
nir ja d’entrada audiències massives. A més, la innovació té un 
cost, cosa que implica que s’ha de mesurar bé aquesta inversió 
tecnològica i humana per emprendre-la de la manera més efi-
cient i rendible possible. No estem precisament ara en temps de 
comoditat financera en moltes empreses periodístiques, per la 
qual cosa tot esforç ha de sospesar-se encara millor.

Que sigui puntual també té a veure amb la singularitat de certs 
esdeveniments que estan marcats en vermell al calendari es-
portiu i que constitueixen l’ocasió idònia perquè els mitjans pla-
nifiquin amb temps i bolquin els seus esforços innovadors a 
fer cobertures informatives noves i originals. Així es va veure, 
per exemple, als Jocs Olímpics de Tòquio celebrats el 2021, on 
les solucions periodístiques més innovadores es van concebre 
i executar a partir d’un pla desenvolupat al llarg de mesos de 
treball a les redaccions i els seus departaments específics.

Això mateix explica que aquesta singularitat de grans esde-
veniments com els Mundials de futbol o els Jocs Olímpics es 
percebin com a oportunitats editorials per reforçar la marca pe-
riodística dels mitjans i les seccions d’esports no només siguin 

un camp de proves per fer alguna cosa diferent, sinó també per 
rebre el suport de la resta d’àrees d’aquests mitjans genera-
listes per tal d’enriquir aquestes cobertures. D’altra banda, la 
naturalesa espectacular d’aquestes competicions propicia que 
aquest suport de les unitats de gràfics i dades adquireixi també 
consistència i encaixi a la perfecció amb informacions que ofe-
reixen noves lectures als usuaris, que volen preparar-los per a 
un millor gaudi de l’experiència de rebre allò que els interessa 
per les vies més directes i còmodes.

En tot cas, amb les seves troballes i desafiaments encara pen-
dents, en moltes redaccions d’esports la visió innovadora com 
a element diferenciador del periodisme esportiu ha sorgit amb 
solucions narratives que han impulsat continguts de qualitat i 
amb estratègies que han transcendit a altres àrees informatives 
i s’han anat perfeccionant per arribar millor a les audiències 
en ple procés cap a la consolidació de models de pagament. 
(Infografies: MIP-UMH)
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Com és el dibuix del paisatge mediàtic 
de Catalunya avui?
Per Joan Maria Corbella, professor de la UPF / Comunicació21

 

Si provem de demanar a diverses persones que ens dibuixin el 
mapa de la comunicació pública a Catalunya, en el qual es re-
presentin els agents que hi ha al paisatge, els serveis que ofe-
reixen i la importància de cadascun, previsiblement obtindrem 
uns retrats que s’assemblaran ben poc entre ells. Sobretot si 
acarem els que realitzen els joves i els més grans, m’aventuro 
a augurar per les dades que tenim i per la informació que 
m’aporta treballar amb nois i noies de 20 anys.

L’experiència com a persones usuàries dels mitjans i serveis ha 
estat sempre molt diferent en funció de l’edat, també al segle 
passat quan encara no hi havia internet. Però la dinàmica tan 
accelerada d’incorporació de serveis, circuits i dispositius per a 
la comunicació que la millora de la connectivitat a internet ha 
creat, també ha multiplicat exageradament la distància entre els 
dibuixos que fan uns i altres. Per al més joves, un Facebook en 
desús creixent, Instagram o YouTube –per exemple– han existit 
sempre, encara que es tracta de serveis que tenen menys edat 
que ells/es. En canvi, per als més grans són serveis nous, en-
cara que ja fa almenys 15 anys que els tenim entre nosaltres. I 
quanta gent fa servir encara l’expressió ‘noves tecnologies’ per 
referir-se a internet i la digitalització de continguts, que fa ja 30 
anys que existeixen?

No plantejo un joc o una broma. Aquesta entrada ve a tomb 
d’una preocupació que vinc compartint i discutint des de fa 
temps amb companys/es i amb estudiants, i que m’ocupa des 
de fa temps: què representa TV3 per a les diferents genera-
cions que convivim a Catalunya? Per als més grans, una peça 
clau de l’espai comunicatiu nacional, per a la construcció de 
l’agenda i el relat informatiu/comunicatiu del país, i per a la ver-
tebració de la indústria audiovisual autòctona. Però, tot i que 
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segueix essent un dels serveis comunicatius més usats per la 
població –en volum de persones i en temps que s’hi dedica–, 
quan parlo amb gent jove la resposta és ben diferent. La resu-
meixo: “es tracta d’un servei interessant, però que faig servir 
poc, ja que tot i que pot tenir continguts interessants la meva 
vida comunicativa passa per altres circuits; si no hi fos, no sé si 
la trobaria a faltar, ja que quan miro informatius sovint són els 
de TV3, i algun altre programa o sèrie. Però és una qüestió que 
no em preocupa massa”.

Això mateix em passa amb allò que en diem premsa, en paper o 
digital. Per als més grans, l’existència d’editors amb una propos-
ta que reconeixen i es fan seva o que rebutgen és una garantia 
d’ordre en el paisatge informatiu i comunicatiu, ja sigui amb el pro-
ducte en paper o accedint al web o l’aplicació. Seguint amb les 
pinzellades gruixudes, a mode de grans traces del retrat i per tant 
reduccionistes d’una realitat més complexa, per als més joves la 
informació dels ‘mitjans’ es viu més com una commodity: importa 
sobretot disposar de serveis d’accés a notícies, no de plantejar-se 
seleccionar el proveïdor (l’editor, el canal de televisió, la cadena 
de ràdio), de la mateixa manera que importa la sèrie audiovisual o 
la música que se segueix, i la plataforma d’accés s’escull per pura 
conveniència i no per empatia amb el proveïdor.

Torno a la idea de dibuixar el mapa mediàtic: qui/què posarien 
uns i altres al centre del mapa i qui/què relegarien a posicions 
secundàries i a una perifèria més o menys difusa plena de 
noms progressivament irrellevants?

En coherència amb el que he exposat i veig i visc, entre la gent 
més gran els llocs centrals serien per a la CCMA i els seus 
mitjans de televisió i de ràdio, amb el grup Godó ben a prop 
gràcies a la ràdio, ja que els diaris van perdent lectors en pa-
per i els lectors digitals els obtenen –proporcionalment– cada 
cop menys de Catalunya. Al voltant d’aquests dos puntals de 
la comunicació mediàtica catalana apareixerien altres figures 
en el dibuix. Per una banda, el conjunt de propostes televisives 
d’abast espanyol (Atresmedia, Mediaset i Movistar, essencial-
ment), i per l’altra la resta de propostes tradicionals de prem-
sa i ràdio. Però emergeix també amb una potència creixent la 
plèiade de propostes de premsa digital nativa, ja ben conegu-
da per bona part del públic i cadascú des de la seva identitat 
ideològica. En aquest segon nivell, sempre amb una barreja 
d’agents catalans i altres que des de Madrid ofereixen la seva 
visió a tot l’Estat espanyol. En la perifèria del dibuix dels més 
grans quedarien probablement els serveis a la carta de vídeo, 
els pòdcasts, les xarxes socials i els serveis d’intercanvi/accés 
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a vídeos, no tant perquè no els utilitzin (Facebook, YouTube, 
Twitter i Instagram sobretot) com per la valoració que fan de la 
seva importància en la dieta mediàtica.

Entre els més joves, crec que el dibuix tindria al centre el con-
junt de serveis online, però sense atorgar el valor a les marques 
que els protagonitzen, sinó a les utilitats que els proporcionen. I 
probablement la resta de propostes comunicatives, les tradicio-
nals, anirien quedant arraconades en la perifèria difusa, en la 
qual amb prou feines es podria distingir la figura de TV3 (no de 
la CCMA en conjunt) i potser algun canal de televisió espanyol.

Però la diferència de retrats del paisatge que he provat de re-
sumir/caricaturitzar no és només per l’edat. És també per la 
dificultat de copsar la profunditat dels canvis en el terreny me-
diàtic en els darrers 20 anys, i de copsar la transcendència dels 
moviments que s’estan produint.

Així, quan sento que es reclama un canal infantil i o juvenil (o 
un servei online específic) per a aquests dos grups d’edat, em 
ve el dubte: podem imposar-los una estructura del paisatge me-
diàtic basada en esquemes del segle passat? I si ho fem, hi 
ha alguna possibilitat de reeixir? L’encara recent experiència 

de la BBC de retornar amb el canal de joves a la TDT ara per 
ara no permet l’optimisme. La seva forma de relacionar-se amb 
la comunicació pública es basa en estructures diferents, que 
podríem dir-ne més líquides: no importa per quina via s’arriba 
a allò que es vol llegir/escoltar/veure sinó arribar-hi, i en tot cas 
els proveïdors aconsegueixen ser apreciats només mentre faci-
liten satisfer els desitjos i interessos.

No sé quin dibuix/caricatura del mapa és més encertat, perquè 
probablement tots dos tenen prou traces de realitat. El proble-
ma és que a les empreses comunicatives i als despatxos on 
es dissenyen les polítiques per al benestar comunicatiu de la 
població s’han de prendre decisions. Però si ens equivoquem 
podem perdre-hi molt. O tot. Per això cal reclamar que dedi-
quem més esforços a estudiar els canvis que es produeixen en 
les pràctiques comunicatives de la població i per què es pro-
dueixen. És fonamental per evitar paternalismes estèrils i per 
esmerçar esforços en iniciatives poc productives, i també per 
evitar desatendre –en nom del canvi i la modernitat– les pràc-
tiques arrelades de la població més gran, que te dret també al 
seu benestar comunicatiu. (Il·lustració: Affirm Agency)
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