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La consellera Ciuró agraeix la feina 
dels periodistes de proximitat en 
l’acte d’homenatge als professionals 
amb més de 35 anys de col·legiació
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
va reconèixer el compromís amb l’entitat dels periodistes amb 
més de 35 anys de col·legiació, en un acte que es va fer dimarts 
passat als jardins del Palau Robert, que fou presidit per la con-
sellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que va tancar l’acte felicitant 
als més de dos-cents periodistes homenejats. En el seu parla-
ment, Ciuró va tenir unes paraules d’afecte cap als periodistes 

de proximitat: “Vull donar les gràcies, sobre tot, als periodistes 
que treballen des del territori: la petita i gran premsa local, la 
premsa de proximitat, la premsa que explica a la ciutadania allò 
que més els interessa, que és el que passa als seus pobles, 
viles i ciutats, des de la mirada d’algú que, com ells, coneix i 
batega en el territori. Per tant, vull agrair a la petita gran premsa 
local que, més enllà dels mitjans nacionals, és la que fa el pe-
riodisme més proper, el periodisme que s’estima la feina que fa. 
Per això us dono les gràcies, perquè us necessitem”.

L’acte va comptar també amb els parlaments de Jofre Llom-
bart, secretari de Difusió de la Generalitat: “Serveixi aquest 
acte per reivindicar el periodisme, el bon periodisme el que con-
trasta i el que posa en context”. Jaume Guillamet, membre de 
la primera Junta del Col·legi de Periodistes: “Aquest col·legi és 
un èxit. Ha fet una cosa molt important que ha estat adaptar-se. 
És un orgull veure’l tan viu“. Amparo Moreno, de la primera 
junta del Col·legi: “El  gran repte que tenim és fer una Catalunya 
més plural. En aquest sentit, el col·legi ha destacat per donar 
molt protagonisme al periodisme del territori”. Joan Maria Mo-
rros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, dirigint-se 
als homenejats: “Gràcies pel vostre compromís. Amb la institu-
ció però sobretot, amb el periodisme. La nostra és una manera 
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de viure que ens enriqueix personalment i col·lectivament per la 
contribució a fer una societat més lliure”.

L’acte va ser una excel·lent oportunitat per retrobar-se amb an-
tics companys i gaudir d’una agradable vetllada. Els assistents 
que celebren aquests més de 35 anys van rebre un record per 
la seva llarga trajectòria vinculada amb el Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya. (Foto: Jordi Navarro – vídeo: conselleria de 
Justícia)
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Experts reivindiquen l’educació 
mediàtica com a necessitat urgent 
per a la modernització del sistema 
educatiu espanyol
Per elperiodic.com / Castelló i MAE

La cinquena i última sessió del webinar “Diàlegs sobre comu-
nicació i educació al segle XXI. Impulsar l’educomunicació des 
de les universitats” va ser  moderada per Javier Marzal Felici, 
director de la Càtedra RTVE Cultura audiovisual i alfabetització 
mediàtica de la Universitat Jaume I -amfitriona del webinar- i va 

comptar amb la participació de Julio Montero Díaz, catedràtic 
de Periodisme de la Universitat Complutense de Madrid i vice-
rector de Recerca de la Universitat Internacional de La Rioja 
(UNIR), i d’Ignacio Aguaded Gómez, catedràtic de Didàctica i 
Organització Escolar, i director del Màster Universitari en Co-
municació i Educació Audiovisual de la Universitat de Huelva

La sessió ha estat marcada per la coincidència de perspecti-
ves i visions que tots dos experts han manifestat. Aguaded i 
Montero van mostrar la seva coincidència absoluta en el diag-
nòstic sobre la situació de l’educació mediàtica en el sistema 
educatiu espanyol: encara que cal reconèixer l’existència d’una 
diversitat de situacions i realitats docents, l’actual situació va 
ser qualificada sense pal·liatius pels experts com “decebedor”. 
L’anàlisi dels currículums dels nivells d’ensenyament no univer-
sitari (però també als títols de grau i postgrau en Educació i en 
Comunicació) permet constatar que l’educomunicació és una 
de les grans absents.

Per al professor Julio Montero, la situació no és fàcil de resol-
dre perquè els títols de Graduat en Mestre en Educació Infantil, 
en Educació Primària i del Màster Universitari en Formació del 
Professorat de Secundària són títols “habilitants”, que no per-
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meten introduir fàcilment en els plans d’estudis assignatures 
relacionades amb l’educació mediàtica. La creació de dobles 
graus que combinin els títols d’Educació i Comunicació li sem-
bla una opció molt interessant, com es proposava al Manifest a 
favor de l’Educomunicació, al que van donar suport un centenar 
de catedràtics i experts de més de 30 universitats espanyoles. 

El professor Ignacio Aguaded, per part seva, ha assenyalat que 
per avançar en el camp de l’educació mediàtica és imprescin-
dible treballar en cinc eixos: en el terreny de la investigació cal 
incentivar el desenvolupament de tesis doctorals, TFM i TFG 
sobre educomunicació; és urgent incidir en el camp de la for-
mació del professorat per millorar les seues competències me-
diàtiques, com proposa el currículum Alfamed; cal no perdre de 
vista que les famílies són entorns que també necessiten conei-
xements sobre alfabetització mediàtica, i aquí la col·laboració 
dels mitjans de comunicació públics i privats és fonamental; cal 
estimular el contacte i l’intercanvi d’experiències entre profes-
sors d’infantil, primària i secundària amb el professorat universi-
tari, per conèixer millor la realitat de sistema educatiu.

Finalment, Aguaded i Montero van destacar el fet que aquest 
és un moment transcendental en la història de la nostra cultura, 

on el que és digital representa una nova visió de món, un canvi 
molt profund del paradigma educatiu al qual cal enfrontar-se 
amb determinació perquè els joves i la ciutadania en general 
es puguin adaptar a un món tan canviant com l’actual, dominat 
per les “mediacions”, i ser capaços de posar al servei de la 
humanitat.

El professor Marzal va anunciar el desenvolupament d’un nou 
webinar a mitjans de setembre, amb el títol “Diàlegs sobre co-
municació i educació al segle XXI. Impulsar l’Educomunicació 
des dels sectors professionals de la comunicació”, en què està 
prevista la participació de catorze experts en comunicació, dels 
camps del periodisme, de la direcció de comunicació, de la co-
municació publicitària, de l’audiovisual i dels mitjans públics de 
comunicació. (Fotografia: elperiòdic.com/Castelló)

NOTA: Totes les sessions enregistrades DEL WEBINAR i altres 
recursos estan allotjats a la web http://catedrartve.uji.es.
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Els reptes de comunicar des del 
Govern de la Generalitat

Si un tret caracteritza la portaveu del Govern de la Generali-
tat és que parla tal com raja, sense pèls a la llengua. Això la 
fa propera, fresca i allunyada de les cotilles que generalment 
s’associen al càrrec. Els socis i sòcies de Dircom Catalunya en 
van tornar a tenir una mostra durant un dinar a l’Hotel Gallery al 
qual Patrícia Plaja va participar acompanyada de Carles A. Fo-
guet (director general de comunicació del Govern) i Jordi Vera 
(cap de l’Oficina de Comunicació).

Durant la conversa, que va presentar i moderar la presidenta de 
Dircom Catalunya, Maria Lluïsa Martínez Gistau, la portaveu va 
explicar els reptes i dificultats que afronta cada dimarts durant 
les rodes de premsa posteriors al consell executiu, així com la 
relació amb els periodistes o amb els mateixos consellers, amb 
la particularitat que es tracta d’un govern de coalició.

Carles A. Foguet, per la seva banda, va explicar les raons de 
la tria de Plaja com a portaveu: un perfil tècnic, gens polititzat, 
i amb molta experiència en la gestió de la comunicació com a 
màxima responsable de comunicació dels Mossos durant més 
d’una dècada. (Font i fotografia: Dircom)

Els ajuts del Govern balear als 
mitjans de comunicació en català 
s’incrementen fins a 700.000 euros
Les ajudes del Govern balear als mitjans de comunicació en 
català s’han augmentat fins als 700.000 euros, en una aposta 
de l’executiu per “fer créixer i consolidar la llengua pròpia de 
les Balears” en aquest àmbit. Segons ha informat la Conselle-
ria de Fons Europeus, Universitat i Cultura aquest dimarts en 
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una nota de premsa, la Direcció General de Política Lingüística 
ha publicat la convocatòria d’ajuts als mitjans de comunicació 
en català de Balears. La partida que s’ha destinat aquest any 
suma un total de 700.000 euros, 65.000 més que a la convoca-
tòria anterior. La quantitat destinada a aquests ajuts ha crescut 
gairebé un 22% en dos anys.

L’objectiu d’aquesta con-
vocatòria és fomentar la 
presència de la llengua 
catalana als mitjans de 
comunicació de l’arxipèlag 
balear. Els destinataris són 

la premsa diària, la premsa local, la de temàtica especialitzada 
i les emissions de ràdio i televisió en llengua catalana que hagin 
dut a terme la seva activitat durant l’any 2021.

Així mateix, també hi ha una línia destinada a aquells projectes 
d’habilitació duna edició en llengua catalana d’una publicació 
en castellà amb periodicitat diària existent en l’actualitat. A més 
de l’augment de la dotació total de la convocatòria, també s’ha 
incrementat l’import màxim que poden percebre els beneficia-
ris, entre els quals destaquen especialment els de la premsa 

local, a fi que els mitjans es puguin consolidar. El termini de pre-
sentació de sol·licituds acaba el proper 21 de juny. El tràmit es 
pot fer de forma telemàtica al web dgpoling.caib.cat, on també 
es pot trobar tota la informació relativa a la convocatòria. (Font 
i infografia: GOIB)

elDiario.es obre una redacció pròpia 
a les Illes Balears per reforçar la seva 
cobertura informativa
elDiario.es obre una nova delegació a les Illes Balears, dirigida 
per Angy Galvín. L´edició compta amb una redacció pròpia a 
Palma (Mallorca) i està formada per dos periodistes, un comer-
cial i una xarxa de redactors que col·laboraran regularment per 
cobrir l´actualitat de Menorca, Eivissa i Formentera.

Angy Galvín ha treballat durant cinc anys a la redacció d’elDiario.es 
a Madrid, on ha desenvolupat tasques de Portada i Edició, alhora 
que escrivia articles puntuals sobre l’arxipèlag. Nascuda a Palma, la 
nova delegada d’elDiario.es a les illes ha exercici com a periodista 
a COPE Balears ia Europa Press Balears. És doctora cum laude en 
Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Amb ella estarà Esther Ballesteros , que durant quatre anys ha 
col·laborat com a freelance per alDiario.es des de Mallorca. Ba-
llesteros va començar el seu camí professional el 2003 a Europa 
Press, coincidint amb la posada en marxa de la seva delegació ba-
lear, on es va especialitzar en el periodisme judicial mitjançant el 
seguiment de causes de corrupció com el cas Nóos. Ha col·laborat 
amb Público, El Mundo i Vanity Fair. (Font: elDiario.es)

El 90% dels canadencs creuen que 
és important que els mitjans locals 
sobrevisquin
News Media Canada ha publicat els resultats d’una enquesta 
sobre les opinions dels canadencs sobre la importància dels mi-
tjans locals. L’enquesta revela que el 90% dels canadencs creu 
que és important que els mitjans locals sobrevisquin. El 79% dels 
canadencs està d’acord que els gegants web han de compartir 
els seus ingressos amb els mitjans canadencs. El 80% dels ca-
nadencs estan a favor que el Parlament aprovi una legislació 
que permeti a les petites empreses de mitjans de proximitat a 
negociar col·lectivament amb els gegants del web. Resumint: 
clarament, els canadencs valoren els seus mitjans locals.

Media Canada és la veu de la indústria dels mitjans de comuni-
cació del Canadà. L’organització representa centenars de títols 
impresos i digitals a totes les províncies i territoris canadencs i 
representa els interessos dels mitjans de comunicació de proxi-
mitat i quotidians en qüestions de política pública i contribueix 
a l’evolució constant de la indústria dels mitjans de comunica-
ció mitjançant la conscienciació i la promoció dels seus benefi-
cis a totes les plataformes. Per obtenir més informació, visiteu 
el nostre lloc web a www.mediasdinfo.ca (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

La plantilla d’El País rebutja els plans 
de Prisa per subrogar part de la 
redacció
Els ànims estan especialment regirats a la plantilla d’El País. 
Les darreres decisions de la cúpula de Prisa no han estat ben 
rebuts pels treballadors que han mostrat el seu descontenta-
ment públic després d’una reunió del Comitè d’Empresa. El 
problema principal rau que el consell d’administració ha optat 
per fer canvis i retallades i ha elegit la plantilla d’El País com a 
botxí principal. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El descontentament dels treballadors té com a focus principal 
la figura de Miguel Barroso, conseller d’administració i principal 
artífex del pla de retallades. A ell atribueixen l’aposta per su-
brogar la secció de Vídeo del vaixell insígnia de Prisa. Aquesta 
decisió suposa que, tant els periodistes com els tècnics que for-
men part d’aquesta secció deixaran de formar part de la planti-
lla d’ El País i, per tant, del conveni que els empara.

Des del Comitè d’Empresa han mostrat el seu suport rotund als 
companys afectats i rebutgen una decisió que consideren un 
clar retrocés quant a les condicions laborals de la plantilla. La 
decisió ha sorprès la redacció que dirigeix Pepa Bueno, ja que 
una de les apostes en què han insistit des del diari recentment 
ha estat per la digitalització i nous formats, entre ells el vídeo. 
Tot i això, ha estat una de les primeres a patir unes retallades 
que poden continuar ampliant-se a la resta de la plantilla. (Font: 
Prnoticias)

Lliurats els Premis de Comunicació 
Local 2022 de la Xarxa Audiovisual 
Local

L’acte de lliurament dels guardons es va fer aquest dimecres en 
una gala especial inclosa en la celebració del MAC 2022 a Roca 
Umbert, Fàbrica de les Arts de Granollers. La xarxa Audiovisual 
Local organitza els Premis de Comunicació Local per contribuir 
al reconeixement del panorama general comunicatiu local. Els 
Premis compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Granollers, i la col·laboració del Mercat Audio-
visual de Catalunya (MAC), Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, 
SL i l’Observatori de la Ràdio a Catalunya.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A la categoria de mitjans Vallès Oriental Televisió VOTV ha es-
tat la millor televisió per l’esforç realitzat en els últims temps 
per complir amb l’objectiu de servei públic i seguir esdeveni-
ments de tota mena sense abaixar el nivell de qualitat del con-
junt de programes de la seva graella; la millor ràdio ha estat El 
Prat Ràdio per la tasca duta a terme en els darrers anys en la 
producció de continguts diversos tractats de manera variada i 
assolint un gran nivell, i a l’apartat digital s’ha valorat la qualitat 
de producció i l’aposta clara que ha fet La Veïnal per fomentar 
la participació dels veïns en l’elaboració dels continguts.

A la categoria de continguts audiovisuals s’ha premiat a la cate-
goria de vídeo el reportatge 1881 La gesta del ferrocarril (Canal 
Blau); a la d’àudio, 4 vides (Ràdio Igualada);  i com a millor 
contingut multimèdia, Diari d’un comboi de rescat (Ràdio Capi-
tal de l’Empordà).

El guardó a la categoria de millor professional ha estat per a 
Lluïsa Bertomeu (Canal Terres de l’Ebre) i el Premi Especial del 
Jurat ha estat per al periodista Jordi Évole en reconeixement de 
la seva trajectòria en el món de la comunicació en mitjans locals 
com Ràdio Cornellà o Viladecans TV. (Font i fotografia: DIBA)

L’estudi Noves Oportunitats i Nínxols 
d’ocupació per a Periodistes es 
presenta al Mercat Audiovisual de 
Catalunya

La Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers ha acollit una 
nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya on es donarà 
a conèixer les conclusions de l’estudi impulsat pel Col·legi de 
Periodistes i Barcelona Activa. Aquest treball es va encarregar 
a un equip d’investigadores de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull) 
format per Patricia Coll, Alba Sabaté Gauxachs, Silvia Vehí i 
Núria Torras, dirigides pel catedràtic Josep-Lluís Micó. L’equip 
va arribar a entrevistar una cinquantena de professionals del 
sector que ocupen llocs estratègics en empreses. 
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La informació aportada per la cinquantena de veus expertes 
entrevistades, juntament amb l’anàlisi del mercat laboral de la 
comunicació a Catalunya i de l’oferta formativa actual, permet 
identificar les sortides professionals presents i potencials per 
als periodistes i apuntar línies d’actuació a l’hora de dissenyar 
noves propostes de formació específiques en base a les opor-
tunitats detectades, en base a diferents conclusions, entre les 
que destaquen la polivalència, però també la hiperespecialitza-
ció; periodisme marquetinià; periodistes al servei de la sosteni-
bilitat; intel·ligència artificial i creativitat humana i digitalització 
per reinventar-se mantenint l’essència. (Font: MAE – infografia: 
CPC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document Noves opor-
tunitats i nínxols d’ocupació per a periodistes, elaborat per la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquer-
na, Universitat Ramon Llull. CLICAR AQUÍ  
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Vuit claus necessàries per a l’èxit 
d’un model de subscripció, segons 
Financial Times
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

La societat ha evolucionat en alguns sectors des d’una eco-
nomia de la propietat a una economia d’accés. Els DVD o els 
CD ja no s’amunteguen a les cases, els diaris ja no abarroten 
els contenidors de reciclatge, els llibres van al Kindle o a altres 
lectors, etc. Hi continua havent economia de la propietat, però 
la tendència al canvi ha estat enorme.

A la indústria dels mitjans, la tendència és també cap a un mo-
del de subscripció o membres. Quines poden ser algunes de 
les claus de l’èxit perquè un model de subscripció tingui èxit?  
Quines són les decisions estratègiques clau que cal prendre? 

La consultora de subscripcions i creixement digital del Financial 
Times, FT Strategies, ha compartit vuit claus que poden ajudar 
a millorar els models de subscripció. Són aquestes:

1. Assegureu-vos de tenir un producte o servei amb usuaris 
lleials que participin amb freqüència.
2. Desenvolupeu una relació contínua amb els vostres clients 
a través de diversos punts de contacte, per exemple, butlletins 
informatius, programes de fidelització i comunitats en línia que 
faciliten les discussions i la interacció.
3. Considereu l’ús de mètodes d’adquisició com a períodes de 
proves que us permetin mostrar la vostra oferta de valor central.
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4. Assegureu-vos que el procés d’incorporació sigui el més fluid 
possible mitjançant l’eliminació de friccions, el lliurament de va-
lor immediat i la recompensa dels comportaments desitjats.
5. Oferiu oportunitats perquè els usuaris personalitzin la vos-
tra experiència immediatament i desenvolupin una sensació de 
control sobre la interacció.
6. Realitzeu un seguiment dels usuaris amb dades , compren-
gueu el que us agrada o no us agrada i personalitzeu el vostre 
servei o oferta per reflectir les preferències.
7. Assegureu-vos que hi hagi una alineació estratègica interna 
i acceptació al voltant del desenvolupament duna cultura cen-
trada en el client amb totes les decisions que reflecteixin això.
8. Sigueu transparents en les vostres accions , demaneu co-
mentaris als subscriptors i comuniqueu decisions clau. (Infogra-
fia: Laboratorio de Periodismo)

Dia Mundial del Medi ambient: és hora 
de mobilitzar-se

Demà passat, diumenge, dia 5,  es commemora el Dia del Medi 
Ambient, una data creada perquè els habitants d’ aquest pla-
neta recordin com és d’important tenir cura de l’única llar que 

tenim i, a més, per realitzar activitats concretes que ajudin a 
mitigar la contaminació i els danys que ja s’han generat.

“Una sola Terra” és el lema d’aquesta diada del medi ambient. 
Però els polítics no fan cas dels científics, que s’han començat a 
mobilitzar en manifestacions pacífiques. El periodisme s’ha de po-
sar al costat dels segons i deixar de posar el focus a declaracions 
i entrevistes que distreuen de la tasca urgent de cridar l’atenció 
sobre els enormes problemes que posen en perill, fins i tot a curt 
termini, la vida en aquest planeta insubstituïble. Cal mobilitzar-se.

Ha arribat l’hora que el periodisme prengui partit, deixant de 
banda l’enorme contaminació mediàtica, la desinformació i el 
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periodisme de declaracions inanes, i militi en allò que realment 
importa: estem davant d’una crisi existencial, amb un progrés 
tecnològic exponencial descontrolat, un capitalisme elitista i de-
predador, una atenció sanitària decadent, un sistema d’educació 
pública d’eficàcia decreixent i una desigualtat disparada i escla-
tant. La cultura científica està en declivi, com ressalta Eduardo 
Martínez al seu informe recent publicat a la seva veterana web 
Tendencias 21 i al El Periódico. La societat està intoxicada amb 
teories i informacions alienes a la ciència i a tot allò que sabem 
amb certesa sobre la marxa del món i la seva evolució.

Les desigualtats s’estan accelerant fins a límits inconcebibles. 
S’acaba de publicar el darrer informe d’Oxfam. El gener del 
2022, els deu homes més rics del món han duplicat la seva for-
tuna, mentre que el 99% de la població mundial han vist dete-
riorar-se els seus ingressos des de la COVID-19. No és l’atzar, 
sinó decisions deliberades de violència econòmica, mentre els 
polítics prenen determinacions dissenyades per afavorir els 
més rics i poderosos, donant lloc a la mort d’una persona cada 
quatre segons, almenys, segons càlculs d’Oxfam. És perfec-
tament possible crear una economia en què ningú visqui en 
la pobresa, hi ha prou evidència de com fer-ho. (Font: Miguel 
Ormaetxea/Media Tics – infografia: Diario Estrategia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el document 
d’Oxfam Beneficiar-se del patiment. CLICAR AQUÍ  

Google inaugura les primeres oficines 
a Barcelona

Google inaugura les seves primeres oficines a Barcelona. Tal 
com va informar el gegant tecnològic a principis d’any, s’ubiquen 
al número 583 de la Gran Via de les Corts Catalanes , al centre 
de coworking Spaces de la plaça d’Universitat. La majoria del 
seu personal ja estava donant servei a la zona, però amb el nou 
centre ajudaran els seus partners en el desenvolupament digi-
tal i s’estrenyiran lligams amb els agents econòmics del país.

L’empresa pretén “contribuir de manera activa al desenvolupa-
ment d’una societat més competitiva i a la transformació digital 
catalana”. Així ho ha explicat la directora general de Google a 
Espanya i Portugal, Fuencisla Clemares. També van assistir a 
la inauguració el president de la Generalitat, Pere Aragonès: la 
ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,  Raquel Sán-
chez, , el primer tinent d’alcalde de Barcelona,  Jaume Collboni i  
alguns dels principals socis de Google de Catalunya.
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El director d’assumptes públics i institucionals de Google,  Mi-
guel Escassi, va explicar que l’elecció de Barcelona és deguda 
a “una qüestió estratègica”. A més, Escassi afirmà que Google 
redoblarà la col·laboració amb les beques de formació per a 
persones aturades o en risc d’exclusió laboral. També va asse-
gurar que “constituirà un fons per a projectes innovadors que 
lluitin contra l’ emergència climàtica”. (Font: MAE)

Els joves (entre 10 i 24 anys) passen 
més de dues hores al dia usant 
plataformes d’intercanvi de vídeos els 
caps de setmana

La CNMC ha analitzat el consum audiovisual dels espanyols, 
ja sigui a través de la televisió oberta, canals de pagament o 
plataformes d’intercanvi de vídeos.

Els resultats de l’ últim  Panell de Llars de la CNMC  confirmen 
que l’edat condiciona el servei utilitzat: durant els caps de se-
tmanes i els festius, els més joves (10 a 24 anys) passen de 
mitjana unes dues hores diàries en plataformes d’intercanvi de 
vídeo i dues hores més en serveis de vídeo sota demanda. Per 
contra, els més grans (65 anys o més) freguen les quatre hores 
diàries veient la televisió en obert/TDT.

Els espanyols prefereixen seguir els continguts informatius a 
la televisió en obert, que té en els més grans de 65 anys el 
seu principal públic. Més de la meitat de les llars amb accés a 
Internet (55%) utilitzaven plataformes com Netflix, HBO o Ama-
zon Prime a finals del 2021, un 11% més que l’any anterior; els 
vídeos de gaming es visionen des de plataformes dintercanvi 
de vídeos (com Youtube). (Font i gràfic: Programa Publicidad)

NOTA: El Butlletí us facilita també El Rosco del consum audio-
visual que elabora Barlovento.  CLICAR AQUÍ 
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Novetats a les futures normes 
europees de serveis i mercats digitals

La Unió Europea avança cap a l’aprovació de les normes que 
regularan el mercat únic digital. Entre elles, hi ha la de Serveis 
Digitals i la de Mercats Digitals per a les quals els països mem-
bres ja han assolit acords sobre els seus esborranys. Segons 
la presidenta, Ursula von der Leyen, amb aquesta norma “es 
concreta el principi que allò que és il·legal quan no està en 
línia, ha de ser il·legal també quan estigui en línia”. A més, des 
de la Comissió Europea  es considera que “les plataformes han 
de ser transparents quant a les seves decisions de moderació 
de continguts, impedint que la desinformació perillosa es con-
verteixi en viral i evitant que s’ofereixin productes que no són 
segurs als mercats en línia” .  

Aquestes obligacions de diligència seran aplicables a tots els 
serveis digitals que ofereixin béns, serveis o continguts als 
consumidors, inclosos nous procediments per a la retirada més 
ràpida de continguts il·lícits, com les còpies pirates de llibres, 
revistes, diaris i partitures, així com una protecció completa dels 
drets fonamentals dels usuaris en línia. 

Reglament de Mercats Digitals. Tots dos organismes europeus, 
el 25 de març passat, també van assolir un acord provisional 
sobre el reglament de Mercats Digitals (LMD o DMA, en les si-
gles en anglès). Aquesta futura norma, segons informen des del 
Consell Europeu, té l’objectiu d’impedir que qualsevol gran pla-
taforma en línia, que estigui en una posició de “guardià d’accés” 
davant d’un gran nombre d’usuaris, és a dir, aquelles que tenen 
un gran pes a Internet a causa del seu volum de negoci, abusi 
d’aquesta posició en detriment d’altres empreses que vulguin 
accedir a aquests usuaris. D’aquesta manera, la UE cerca as-
solir un mercat únic digital més equitatiu i just. 

Després d’aquests acords provisionals, el Parlament i el Con-
sell Europeu han de votar la versió definitiva de les dues nor-
mes, que seran directament aplicables a les legislacions dels 
països membres. (Font: Cedro)

La Xarxa+ serà la plataforma OTT dels 
mitjans locals

S’ha presentat la nova plataforma over-the-top de les televi-
sions i les ràdios de proximitat, La Xarxa+, que es posarà en 
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marxa a la tardor. El projecte és un element clau en l’aposta de 
la Xarxa Audiovisual Local per fer front a la transformació digital 
del sector.  “La nova plataforma basteix un aparador únic de la 
comunicació local a casa nostra i dona accés a una ambiciosa 
oferta de continguts amb la proximitat com a segell distintiu”, ha 
destacat el conseller delegat de la XAL, Marc Melillas.  

La Xarxa+ serà d’accés gratuït amb registre previ. La platafor-
ma oferirà més de 30 canals de televisions locals en directe, 
permetrà visionar els continguts dels últims set dies, i comptarà 
amb un catàleg de vídeo sota comanda de continguts estratè-
gics. A aquesta oferta se li afegiran els pòdcasts produïts per 
les ràdios locals.  

Amb la nova plataforma, la XAL busca posicionar els mitjans 
locals en un mercat tan competitiu com el de l’audiovisual. Com 
a tret singular, el servei generarà una personalització territorial; 
és a dir, vincularà l’usuari amb una part del territori a través del 
canal o canals que esculli com a preferits. (Font: XAL)

Vocento ultima els detalls per llançar 
Relevo, el seu darrer projecte

Si hi ha una aposta clara i 
conjunta de tots els mitjans 
de comunicació actualment 
és el fet que tots ells aposten 
en la mateixa línia: l’impuls 
digital. Vocento no és menys 
i ultima els detalls de la seva 
última aposta, Relevo. És el 

nou diari, exclusivament digital i centrat únicament en contin-
guts esportius. Un projecte en el que porten invertit prop de mig 
milió d’euros. Les previsions del grup responsable d’ABC  són 
que el 2027 aquesta nova aposta es tradueixi en un EBITDA 
positiu de 4 milions d’euros.

Per això, el grup ha apostat per una plantilla que estarà forma-
da per, almenys, 80 persones, el 35%, dones amb una mitjana 
general de 33 anys i àmplia experiència al sector. L’encarregat 
de dirigir aquest nou digital esportiu serà Óscar Campillo, antic 
director del diari Marca i exdirector de comunicació de Vocento.
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Campillo estarà envoltat per un equip directiu format per Hugo 
Cerezo, Arantxa Sánchez i Germán Frassa, entre d’altres. Tots 
comparteixen un mateix full de ruta que contempla la possibili-
tat de llançar el projecte en poques setmanes. Tot i que el dia-
ri digital encara no està disponible, sí que han començat amb 
un dels pilars principals que sostindran el projecte: les xarxes 
socials. L’equip ja s’ha posat en marxa i ha començat amb les 
primeres publicacions. Passa el mateix amb la pàgina web que, 
encara que encara no compta amb continguts, ja està activada.

Relevo estarà dirigit a tres segments de públic objectiu que 
Vocento ha catalogat com a “desatès per l’oferta esportiva ac-
tual”: la generació Z, usuaris descontents i públic femení. (Font: 
Prnoticias – infografia: Red de Periodistas)
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Quan donen els seus fruits els 
podcasts de pagament? El resum dels 
mitjans
Per The Media Roundup / Media Voices

The Economist considera un mur de pagament d’àudio ja 
que els podcasts arriben a 3 milions de persones al mes.- 
Col·locar un mur de pagament d’àudio és difícil en molts aspec-
tes. No necessàriament tècnic, tot i que això segueix sent un 
problema per a molts dels podcasters més petits que hi ha. En 
canvi, els problemes de descobriment i atribució de valor poden 
aturar la conversa al voltant dels murs de pagament d’àudio 
abans que comencin.

Afortunadament per a The Economist, amb els seus tres milions 
d’oients de podcast al mes, això no és una molèstia que s’hagi de 
superar. En canvi, tal com va dir el seu director de podcasts John 
Prideaux a Press Gazette, es tracta de “quan” no “si” alguns dels 
seus podcasts actuals gratuïts aniran darrere d’un mur de paga-
ment, tot i que ja s’han pagat per si mateixos mitjançant la publicitat:

“Però també va dir que esperava un moviment durant la propera 
dècada cap als podcasts amb murs de pagament, comparant la 
seva disponibilitat gratuïta actual amb el desplegament tardà de 
la indústria de les notícies dels murs de pagament del lloc web”. 
Per tant, sense voler repetir el punt que els murs de pagament 
no necessàriament equivalen a un periodisme eficaç, això és 
almenys una indicació de com de seriosament s’està prenent el 
títol el potencial dels seus productes d’àudio.

HuffPost es va tornar rendible després de l’adquisició de 
BuzzFeed.- Aquí hi ha notícies agredolces, ja que Axios ha re-
velat que Huffington Post ara és rendible després de la seva ad-
quisició per part de BuzzFeed. Això suposarà una comoditat fre-
da per als periodistes i el personal que s’han hagut d’acomiadar 
per arribar-hi, però és una evidència que la correcta adequació 
us pot portar a un lloc des d’on (esperem) reconstruir millor.
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Els lectors freqüents són més valuosos per als mitjans de co-
municació que els lectors ocasionals, reafirma una nova anàlisi. 
Un estudi de Medill de dades d’una publicació setmanal empre-
sarial mostra el valor dels lectors habituals sobre les pàgines 
vistes. És especialment il·luminador després de les notícies 
sobre l’impuls de les editorials regionals del Regne Unit a les 
pàgines vistes per sobre de tota la resta, que... no acabarà bé.

Dotdash Meredith orientat a inversions en impressió.- A 
partir d’ara, les capçaleres impreses seran “més petites en cir-
culació i molt més de luxe”, segons DDM. Ho hem argumentat 
des de fa uns quants anys, encara que encara hi ha espai per 
a alguns títols de gran circulació, però el que és interessant és 
on encaixa aquest reconeixement en l’estratègia de publicació 
més àmplia al voltant del contingut d’una publicació. (Fotogra-
fia: djmania.net)

El màrqueting basat en els SMS és 
una estratègia que arriba ràpidament 
al públic Millennial

Fanplayr  ha realitzat un estudi sobre els trets que cal tenir en 
compte per optimitzar una estratègia de màrqueting basada en 
l’enviament de missatges de text als consumidors.

Com a introducció, es destaca que l’SMS, davant del  telèfon 
intel·ligent , és global. Aquest fet suposa que 5.000 milions de 
persones sí que tenen la porta oberta a rebre missatges de text 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

. D’altra banda, es destaca que el màrqueting basat en els SMS 
és una estratègia que arriba ràpidament al públic millennial, jo-
ves de 18-24 anys , que envien una mitjana de 128 SMS al dia . 
A més, revela que el 79% dels usuaris de  smartphones  prenen 
les seves decisions de compra basant-se en ofertes rebudes 
per SMS, la taxa d’obertura de les quals és del 98% davant un 
màxim d’un 25% d’obertura en campanyes d’e-mail màrqueting.

Tot seguit, l’estudi assenyala els principals avantatges de la uti-
lització de l’SMS com a estratègia sòlida de màrqueting per a 
les marques. Entre d’altres, destaca que és fàcil d’usar, que és 
efectiu i que permet la personalització . També facilita la seg-
mentació dels usuaris, adreçant-s’hi en el millor moment i amb 
una crida a l’acció rellevant per a cada persona, per exemple, 
anunciant promocions, nous productes. També contribueix a 
optimitzar les subscripcions als sites, així com l’escalabilitat. Al 
costat de tot això, les marques, en utilitzar les cookies pròpies 
per identificar els consumidors, poden recórrer als SMS per fer  
retargeting  durant les seves visites als seus llocs web. A més, 
els SMS faciliten que els usuaris vagin directament a la pàgina 
on es troba el producte on estan interessats, facilitant així les 
conversions. (Font: La Publicidad – infografia: linkmobility)

La influència dels influencers

Moltes plataformes de xarxes socials han experimentat un crei-
xement impressionant en els últims anys, ja que la pandèmia 
va conduir la gent a l’interior, davant de les pantalles i a la re-
cerca de connexió. Per fer front a aquesta necessitat, moltes 
marques estan gastant molt a les xarxes socials, recorrent als 
influencers per establir connexions més personals (i rendibles) 
amb els consumidors.

L’Informe anual de màrqueting de Nielsen 2022, per exemple, 
va trobar que els venedors globals estan augmentant la des-
pesa social un 53% l’any vinent, més que qualsevol altre ca-
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nal. No obstant això, a mesura que les marques fan inversions 
importants en el món del màrqueting d’influencers, el nombre 
creixent d’aquests crea un paisatge complex per als venedors.

Per ajudar en el procés de presa de decisions, s’ha utilitzat Niel-
sen InfluenceScope per recopilar tendències i coneixements 
clau sobre el panorama actual dels influencers de les xarxes 
socials i la població d’influencers de tres de les plataformes. 
Les xarxes socials han experimentat un creixement explosiu a 
causa dels Millennials i de la Gen Zers que volen participar amb 
contingut i cercar connexions. I les marques gasten molt! De 
fet, el 71% dels consumidors confien en la publicitat, les opi-
nions i la col·locació de productes d’influencers. El poder d’un 
influencer està en els seus seguidors, i molts tenen un abast 
increïble. Però si els seguidors dels influencers no són el vostre 
públic objectiu, l’impacte serà limitat.

Això ens porta a la pregunta final: com us associeu amb els in-
fluencers adequats per a la vostra marca? (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: media-exp). NOTA: El Butlletí us con-
vida a baixar-vos el darrer informe de màrqueting d’influencers  
de Nielsen per establir millors connexions amb els consumidors 
i augmentar el ROI. CLICAR AQUÍ  

Axel Springer i Snap llancen una 
associació global per desenvolupar 
nous formats de notícies atractives

Axel Springer i Snap Inc. han acordat una associació global per 
donar forma i enfortir el futur del periodisme digital independent 
a tot el món. En conjunt, ambdues empreses establiran nous 
models d’informes i invertiran en la creació d’experiències de 
notícies de realitat augmentada per a la comunitat global de 
Snapchat de més de 600 milions d’usuaris mensuals. 

Com a part de l’associació, la cartera de redaccions d’Axel Sprin-
ger oferirà contingut de notícies per a Snapchat’s Discover. A més 
de BILD i Insider, que ja estan actius a Snapchat, la redacció de 
WELT a Alemanya, la redacció de Ppolitico als Estats Units i les 
redaccions d’UPDAY (que recentment han afegit notícies locals a 
la seva oferta) a Alemanya, Espanya i Itàlia produiran Shows for 
Discover. BILD i Insider a Alemanya i els EUA també aportaran 
contingut d’entreteniment i estil de vida a Spotlight. 

Un altre element central de l’associació és una operació de 
col·laboració de realitat augmentada (AR) amb l’Acadèmia de 
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Periodisme i Tecnologia FreeTech - Axel Springer, el tanc in-
terdisciplinari de reflexió sobre el futur del periodisme. Amb el 
suport de Snap, FreeTech ensenyarà als periodistes els fona-
ments de la RA i potenciarà la propera generació de periodistes 
mentre experimentin amb la narració de RA a través de Snap-
chat.  

En un esforç per crear notícies més atractives a Snapchat, 
ambdues empreses s’associen per llançar el seu primer pro-
grama conjunt de desenvolupament de periodistes. Els perio-
distes emergents seran seleccionats i la qualitat assegurada 
per les redaccions d’Axel Springer, i els editors experimentats 
d’Axel Springer, en col·laboració amb Snap, oferiran a una co-
hort de periodistes aprenentatges i consells sobre com informar 
i crear notícies atractives mitjançant la càmera de Snap, alhora 
que mostren la seva personalitat. Els periodistes distribuiran 
contingut directament a la seva història personal i a través de 
Snapchat, i la seva afiliació a la sala de notícies serà visible als 
perfils dels seus creadors. (Font: FIPP)
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Google llança un programa per ajudar 
els periodistes a combatre l’estrès i la 
hiperconnexió
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

S’ha parlat poc de la tensió i estrès que van viure els perio-
distes durant la pandèmia de la Covid-19. En aquesta profes-
sió que sembla no tenir descans, una de les conseqüències és 
l’empitjorament de la seva salut mental

Google News Initiative  no només treballa a favor del periodis-
me i la seva sostenibilitat, sinó que creuen fermament que és 
fonamental aportar al benestar dels professionals de les redac-

cions. És per això que la companyia ha anunciat que, juntament 
amb la fundació The Self-Investigation, ofereix a 1.000 periodis-
tes d’Espanya i Hispanoamèrica, eines per formar-se en gestió 
d’estrès i benestar digital a més de cent hores de coaching i 
seguiment personalitzat.

El programa, “Com ser un periodista saludable a l’era de la hi-
perconnexió” serà codirigit per la periodista Mar Cabra, guan-
yadora del premi Pulitzer amb més de 15 anys d’experiència a 
la professió, i Aldara Martitegui, periodista i coach especialitza-
da en gestió del estrès. Ambdues cofundadores de l’Acadèmia 
d’Autoinvestigació en línia de parla hispana tant a Espanya com 
a SPLA.

“El projecte té com a objectiu donar suport a la salut mental 
de reporters i editors, que està en perill des que es va iniciar 
la pandèmia. Això és un risc per a la democràcia”, detalla Mar.

The Self-Investigation va començar les seves activitats el juny 
del 2020. Des de llavors, han capacitat més de 800 professio-
nals de les redaccions i el 2019 es van consolidar com a fun-
dació.

NOVES EINES
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“Hem comprovat que integrar pràctiques basades en evidèn-
cia científica provinents de la neurociència, la psicologia i el 
mindfulness ajuda els periodistes a ser millors en allò que fan 
sense haver de sacrificar la seva salut. El món necessita perio-
distes saludables”, tanca Mar.

A Google reconeixen que el periodisme és una feina essen-
cial per a la societat, que necessita comptar amb professionals 
cada cop més preparats. Per això no només compten amb pro-
ductes i programes que els donen suport, sinó que ajuden a 
escalar a iniciatives com The Self-Investigation on es busca 
fomentar un canvi cultural sistèmic als mitjans de comunicació 
sobre temes de reducció de l’estrès i salut mental. A través del 
curs s’ofereixen més de 40 vídeos curts que ensenyen com ser 
més saludable (mentalment) en un món digital, comprendre les 
emocions que els envolten en les redaccions i què fer-ne, com 
potenciar el seu temps i que aquest sigui efectiu. Entre teoria i 
pràctica, els professionals sabran com moure’s, evitant les pre-
ocupacions per altres.

The Self-Investigation va basar el projecte en estudis que han 
estat comprovats en matèria de neurobiologia, psicologia, lide-
ratge personal i atenció plena per contrarestar els problemes de 

salut física i mental relacionats amb el treball en una equació 
que dóna com a resultat infinites renúncies que van a augment.

“El curs ho poden fer al seu ritme. Tot i això, dues vegades a 
l’any organitzem reptes de 20 dies, en què tots prenem el curs 
alhora. Sabem que és més fàcil mantenir el compromís i la mo-
tivació quan estàs prenent un curs amb altres persones i per un 
període de temps definit quan es crea un compromís. El primer 
repte començarà el 6 de juny i farem un segon repte a finals 
d’aquest any”, avança la cofundadora i instructora experta en 
benestar digital de The Self-Investigation.

Des de The Self Investigation i GNI s’interessen per millorar la 
qualitat de vida dels periodistes. És prioritari posar el focus al 
benestar de la persona, promovent una cultura laboral menys 
tòxica. Amb aquesta iniciativa pretenen promoure i mantenir 
un periodisme de qualitat per als usuaris. (Infografia: The Self-
Investigation)
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La demanda de telèfons mòbils sense 
internet puja com l’escuma

Arran de l’episodi de Pegasus, la desconfiança dels ciutadans 
en els dispositius com a mòbils o altaveus intel·ligents no para 
d’augmentar. La por de ser “escoltats” o “espiats” és una cosa 
que ja existia (i és prou conegut que les companyies tecnolò-
giques tenen multitud de dades sobre els seus clients), explica 
Berta Jiménez a Marketing Directo.

Però, ara que els mòbils de diferents polítics espanyols han 
estat vigilats, el temor s’ha expandit entre els consumidors i així 
ho demostra l’última anàlisi de mercat realitzada pel compara-

dor de preus ideal.es. Segons apunta Kike Aganzo, responsa-
ble de comunicació d’aquest comparador, la desconfiança per 
part dels consumidors davant dels telèfons intel·ligents “s’ha 
anat construint al llarg del temps”. Tot i això, assenyala que “són 
episodis com l’esdevingut en la política espanyola aquest any el 
que accentua aquest recel”.

L’estudi d’idealo.es ressalta, en aquest sentit, que algunes mar-
ques i models de mòbils clàssics, sense connexió a internet, 
han augmentat la demanda en el darrer mes. La multinacional 
sueca Doro n’és una. El nombre de cerques a internet ha in-
crementat un 40% només en l’últim mes comparació i, de fet, 
l’interès per models com el Doro 6040 s’ha triplicat. Però això 
no només ha passat amb Doro, sinó també amb altres marques 
més clàssiques de telèfons com Nokia o Alcatel.

Aganzo explica com aquests mòbils impedeixen que les tecno-
lògiques accedeixin a les nostres dades: “En no tenir connexió 
a internet, la ingerència per part d’un tercer partit és molt més 
complicada deixa de banda la temptació d’obrir algun enllaç 
que pugui representar un risc. En conseqüència, molts consu-
midors veuen en aquests dispositius un aliat segur”.

NOVES EINES
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Segons una enquesta d’idealo.es, el 97% dels espanyols con-
sidera que els seus smartphones envaeixen la seva privadesa 
d’alguna manera. La meitat dels enquestats afirmava que el risc 
de patir un atac a la seva intimitat en fer servir un d’aquests 
dispositius “era alt”, mentre que un 35% més assenyalava que 
l’amenaça “era possible”. (Font: Marketing Directo – infografia: 
Diario Popular)

Importar directament des de Microsoft 
Excel les dades de taules inserides en 
un fitxer PDF
Excel té des de fa gairebé 
dos anys una funció que 
fins aleshores havia estat 
una de les més demana-
des pels seus usuaris: 
l’opció d’ extreure dades 
directament des de documents PDF , i importar-los a documents 
Excel, segons Mars Merino a Genbeta.
 

La demanda d’aquesta funció en particular es devia al fet que 
el format PDF és el més utilitzat per empreses i institucions 
públiques per difondre informes, estudis i notes de premsa , 
que contenen en molts casos dades rellevants disposades en 
taules… no obstant això, recórrer a la simple còpia i enganxa 
en aquests casos sol resultar inútil , ja que el format i l’ordre de 
les dades d’aquestes taules no es manté en enganxar-lo en un 
altre document.

Calia una eina capaç d’interpretar i gestionar aquestes dades 
com a taules i —tot i que ja existien eines professionals com 
Tabula— poder fer aquesta tasca directament des del nostre 
full de càlcul era un gran pas per a la comoditat de l’usuari. Ara 
cal saber quins seguir per importar directament des de l’Excel 
les dades de taules inserides en un fitxer PDF. Ho trobareu en 
aquest enllaç. (Font: Genbeta – infografia: Xataca)
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Freepik llança Wepik, una eina de 
disseny per a petites i mitjanes 
empreses

Freepik Company, l’empresa de recursos gràfics, ha presentat 
Wepik, una nova eina online gratuïta per crear dissenys perso-
nalitzats que està orientada a petites empreses i emprenedors 
que “necessitin crear o renovar la seva imatge gràfica o digital, 
però que no comptin amb molt de temps o coneixements per 
abordar aquesta tasca” , expliquen des de la companyia. 

I és que Wepik reuneix 6.500 plantilles, amb les quals els usua-
ris poden crear qualsevol peça gràfica que requereixin per a les 
seves comunicacions corporatives en tan sols uns minuts. Des 

del seu logotip, a una targeta de visita, infografies, cartells o 
fins i tot un menú per a un restaurant. També hi ha plantilles per 
crear contingut digital, com Stories a Instagram, encapçalats 
per a blocs, fons per a Zoom i fins i tot memes.  

Totes les plantilles de Wepik han estat creades per l’equip de 
Freepik Company i són totalment editables, canviant els colors, 
les imatges o qualsevol element de disseny que continguin. Així 
mateix, és possible afegir imatges de Freepik i Pexels, icones 
de Flaticon, il·lustracions de Storyset així com línies o emojis 
per ajustar-les a les necessitats dels usuaris.

Segons Alejandro Sánchez, Cofundador i actual CPO (Chief 
Product Officer) de Freepik Company, “sempre hem tingut la 
idea de democratitzar el disseny a usuaris que sense ser ex-
perts necessiten accedir a eines d’edició per millorar la imatge 
del seu negoci. Wepik fa un pas més en aquest sentit perquè la 
imatge de la seva empresa estigui a l’alçada, preocupant-se no-
més d’oferir un gran producte o servei als seus clients”. (Font: 
Reason Why – infografia: WWWhat’s new)
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La DGT alerta dels ciberatacs més 
comuns als cotxes 

L’últim informe UNESPA apunta que, tot i que n’hi ha havent 
massa, els robatoris de cotxes han disminuït a Espanya a la 
meitat des del 2011. Amb l’auge dels cotxes i motos connectats 
(i més vulnerables), la legislació està avançant per protegir els 
usuaris dels hackers amb noves normatives .

En aquest escenari, la DGT ha advertit que el sistema d’accés 
sense clau és el principal objectiu dels ciberdelinqüents , seguit 
dels servidors i de les aplicacions mòbils, i dóna una sèrie de 
consells per evitar vulnerabilitats des de la distància. 

Una de les novetats més interessants d’aquesta normativa rau 
en l’obligatorietat que les marques determinin si una actualitza-
ció afecta la seguretat o la conducció segura i avisen els pro-
pietaris.

Segons recull la DGT, HackeCar, un mitjà digital especialitzat 
en motor i ciberseguretat adverteix que “el ciberatac més comú 
a tot el món té com a protagonista el sistema keyless –que per-
met accedir i arrencar un vehicle sense necessitat de treure la 
clau de la butxaca o bossa–, per robar l’automòbil o el que hi 
hagi a dins”.

Els lladres, per exemple, poden emprar el sistema bluetooth 
perquè quan es vinculin telèfon i vehicle puguin obtenir un bol-
cat de les dades i informació persona, utilitzar-lo per conèixer la 
posició de la víctima, suplantar la seva identitat... L’atacant tam-
bé pot aconseguir activar o desactivar els coixins de seguretat, 
prendre el control de direcció i frens o proporcionar informació 
falsa a través del GPS o del sistema RDS de la ràdio. Fins i tot, 
adverteixen, atacar l’e-call. Un altre punt que preocupa és el dels 
ciberatacs a les estacions de càrrega de cotxes elèctrics , amb 
resultat de robatori d’informació, suplantar sessions d’usuari o 
fins i tot provocar avaries. (Font i fotografia:Motorpasión)
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WhatsApp s’omple de novetats

WhatsApp ha confirmat el llançament d’altres funcions que arri-
baran properament a l’aplicació. La primera són les reaccions, 
que malgrat que Zuckerberg i WhatsApp asseguren que ja es-
tan disponibles a nosaltres, ara com ara, no ens apareixen. En 
segon lloc, WhatsApp ha augmentat la mida màxima dels fitxers 
que podem enviar a través de l’app i, finalment, s’ha incremen-
tat la quantitat de persones que poden participar en un grup, 
com explica José García a Xataca.

Sigui com sigui, sembla que WhatsApp sestà prenent el desple-
gament d’aquestes funcions amb certa calma . Tot i que diuen 
que ja estan disponibles, no sembla que estiguin activades per 
al gruix d’usuaris. Amplieu aquesta informació en aquest enllaç. 
(Font: Xataca)
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Les graduacions dels futurs 
periodistes inclouran un compromís 
amb l’ètica de la professió
Per Comunicació21

Les onze universitats catalanes que imparteixen estudis de Pe-
riodisme i Comunicació s’han compromès a què els graduats 
facin un jurament de compromís personal amb l’ètica de la pro-
fessió. Així es va acordar el passat 27 de maig en una reunió 
amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Consell de la 
Informació de Catalunya.  

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat la primera a 
posar en pràctica aquesta iniciativa amb la graduació dels es-

tudiants de la promoció 2017-2021 de Periodisme. El contingut 
del manifest vetlla per “garantir la salut democràtica del país a 
través d’una informació veraç, vertadera i contrastada”. 

Per altra banda, es va acordar una relació fluida entre Col·legi 
de Periodistes, Consell de la Informació i facultats per defensar 
un ensenyament de caràcter ètic en la formació dels futurs pro-
fessionals. 

En la reunió també es va decidir crear una comissió amb un 
representant de cada universitat per treballar conjuntament en 
tots aquells temes comuns. El comitè estarà coordinat per Ma-
ria José Recoder, responsable del grup de treball d’universitats 
i educació mediàtica del Col·legi de Periodistes.  

Aquesta és la segona trobada de Col·legi, Consell i facultats 
estudis de Periodisme i Comunicació. En la primera, celebra-
da el passat octubre, es va reivindicar el paper “clau” del Codi 
Deontològic amb un manifest conjunt.  

Els centres que ofereixen aquests estudis són la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universi-
tat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull – Blanquer-
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na, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de 
Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat de Vic, 
la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, i la Universitat 
Rovira i Virgili. (Fotografia:Google Sites)

NacióDigital consuma el canvi de 
propietat

El grup editor de Diari de 
Sabadell i Diari de Terrassa 
va formalitzar el 27 de maig 
l’adquisició de NacióDigi-
tal i les seves 19 edicions, 
acordada al febrer, i que ja 
preveia un procés de fins a 

tres mesos per segellar l’operació. Aquesta es va tancar amb la 
signatura de Miquel Macià, en representació de la fins ara editora 
SCG Aquitània, i Marc Basté, per part del Grup Edicions de Prem-
sa Local, un cop finalitzada “satisfactòriament” l’auditoria del mitjà. 

Basté ha fet un reconeixement de la trajectòria de Macià al sec-
tor com a “pioner de la premsa digital a Catalunya”, tot desta-

cant que “amb el seu equip de periodistes, ha sabut construir 
un diari de qualitat, compromès amb el país, influent i amb un 
arrelament únic al territori”. 

La nova editora.- La nova editora de NacióDigital és Edicions 
Digitals de Premsa Local, una filial de Grup Edicions de Premsa 
Local. L’empresa és propietat d’un grup de socis privats liderats 
per Marc Basté, fundador, conseller delegat i accionista majoritari. 

La nova editora assumeix totes les capçaleres i dominis de Na-
cióDigital, incloent-hi el temàtic Criar.cat, així com la totalitat 
dels seus treballadors, que mantindran l’antiguitat i les condi-
cions laborals, a més de l’immobilitzat immaterial i la tecnologia, 
assenyala el mitjà. L’acord de compra preveu efectes retroac-
tius des de l’1 de febrer de 2022.  

Amb aquesta adquisició, el grup liderat per Basté suma 23 edi-
cions locals, incloent-hi els dos diaris vallesans, la revista Èxit 
Vallès i el gratuït El Terrassenc, a més de les edicions locals de 
NacióDigital. El grup, amb seu a Sabadell, compta actualment 
amb 65 treballadors, 47 dels quals periodistes, distribuïts en 
sis redaccions locals, a banda dels que treballen en els mitjans 
associats. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Potenciar les edicions locals.- La intenció de la nova pro-
pietat és reforçar la rellevància i la qualitat periodística de Na-
cióDigital, posar èmfasi en la seva xarxa de cobertura local, 
incloent-hi la informació de Barcelona, i aprofundir en la relació 
amb l’audiència. En aquest sentit, l’editora vol mantenir totes 
les marques informatives locals, incloent-hi NacióSabadell i La 
Torre del Palau a Terrassa, on el grup també publica el Diari de 
Sabadell i el Diari de Terrassa, respectivament.  

Marc Basté afirma que l’adquisició és una oportunitat 
“d’empènyer la reestructuració de part de l’ecosistema de mi-
tjans en català, amb èmfasi en l’ampliació de la cobertura local, 
per un costat, i en la generació de comunitats, de l’altre”. 

Des de la perspectiva de negoci, la nova editora pretén po-
tenciar la rendibilitat de les edicions locals actuals, a més 
d’ampliar-ne el nombre, i també d’enfocar els esforços de fu-
tur en el creixement de nous productes digitals, especialment 
aquells relacionats amb comunitats i que plantegin models de 
negoci basats en la subscripció o la filiació. 

Arrencant la nova etapa.- En una primera etapa, l’organització 
actual de NacióDigital es mantindrà. Així doncs, de moment 

Marc Basté assumeix la direcció del mitjà, fins ara exercida per 
Miquel Macià, mentre que Ferran Casas continua com a sub-
director i Joan Serra Carné com a cap de redacció. Els tres 
s’encarregaran de reforçar l’estructura editorial del diari i parti-
ciparan del comitè de direcció. 

En paral·lel, i per tal d’afrontar la nova etapa, el grup es planteja 
la incorporació de nous perfils professionals que ajudin a com-
plementar l’equip actual per fer possible els objectius de crei-
xement. Els nous rols se centraran en la professionalització i 
enfortiment de l’estructura corporativa del grup, treballaran tant 
per a NacióDigital com per a la resta de capçaleres del grup, 
seran 100% digitals, i estaran enfocats a millorar el producte, el 
disseny i la distribució, segons explica el mitjà. 

Un dels primers canvis que es vol implementar és el redisseny de 
la capçalera NacióDigital i del web, per adaptar-los als nous plan-
tejaments tot buscant un disseny “més modern, fresc, llegible i 
amigable”. (Font: Comunicació21 – infografia: elperiodico.com) 
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Tot Cerdanyola celebra 35 anys

El mitjà de comunicació Tot Cerdanyola fa 35 anys i ho celebra 
amb la publicació d’un suplement especial en paper i en digital 
el proper 7 de juliol. Amb una difusió de 8.000 exemplars repar-
tits per tota la ciutat amb difusió al TOT Cerdanyola digital. Es 
destacaran temes del Tot i de la ciutat i es recolliran opinions de 
lectors, col·laboradors, entitats i clients.

A més, se celebraran diferents actes i esdeveniments per com-
memorar la data. A partir del 6 de juliol s’inaugurarà una ex-
posició de fotografies històriques de la ciutat a la Sala Elisa 
Arimany, de la biblioteca, durant tot el mes de juliol. També el 
mateix 6 de juliol, a la Sala Enric Granados, de la Biblioteca de 
Cerdanyola, organitzaran una taula rodona sobre l’evolució de 
la ciutat amb alcaldes, sociòleg i historiador. Finalment, el 14 
de juliol se celebrarà un acte central amb la participació de les 
entitats de cultura popular de Cerdanyola.

Tot Cerdanyola ofereix cada dijous 6.000 exemplars gratuïts distri-
buïts per més de 200 punts de la ciutat i té més de 30.000 usuaris 
únics mensuals al web. Així com més de 15.000 seguidors a les xar-
xes i 2.000 subscriptors a l’email i WhatsApp. (Font: Redacció AMIC)

Prisa desinverteix a Catalunya 

 

Continuen succeint-se els moviments al Grup Prisa al so dels 
interessos de La Moncloa, que les últimes setmanes ha frenat 
les ànsies de creixement a l’accionariat de Vivendi i ha avalat la 
compra de la majoria del paquet accionarial de Telefónica per 
part d’un grup d’accionistes liderat per Andrés Varela Entreca-
nales , coproductor de la nova docuserie sobre Pedro Sánchez.

Prisa va desemborsar fa uns dies 30 milions d’euros, i es va 
comprometre a pagar-ne 15 més el 2023, per recuperar el 20% 
de la seva divisió radiofònica que estava en mans del Grup 
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Godó, replegada en els seus negocis catalans, consolidats i 
controlats pel Comte ( La Vanguardia, Món Esportiu i RAC1). 

La companyia liderada per Javier de Godó ha venut els darrers 
tres anys la productora Nova Veranda (proveïdora de TV3), la 
divisió de classificats Yaencontré i l’empresa audiovisual Emis-
sions Digitals de Catalunya, propietària d’un multiplex autonò-
mic i editor de 8TV.

Prisa també ha desempolsat la xequera per aconseguir la fac-
toria televisiva LaCoproductora de José Miguel Contreras i ara 
busca nous ingressos mitjançant la venda d’actius no estratè-
gics a les seves diferents divisions. 

Prisa Radio farà caixa a Catalunya i ultima la venda de 5 dels 
17 pals pels quals emet la seva segona emissora generalista a 
la regió, SER Catalunya, que combina més de 10 hores diàries 
de programació autonòmica i més de 13 de continguts estatals 
de la regió Cadena SER.

Els 5 pals de SER Catalunya passaran previsiblement a les 
mans de Nicola Pedrazzoli, propietari de 8TV. El directiu italià 
previsiblement llançarà una nova cadena autonòmica, 8Ràdio, 

que podria estar dirigida per Eduard Pujol o Saül Gordillo, exdi-
rectors de RAC1 i Catalunya Ràdio respectivament, i comptaria 
amb locutors com Cristina Puig, avui al capdavant de la popular 
tertúlia política ‘FAQS’ que emet TV3, o Frank Blanco, estrella 
de 8TV amb ‘El circ’. (Font: Merca2 – infografia: beabloo)

França prohibeix paraules com 
“streamer” per llei

El govern francès ha de-
cidit prohibir certs termes 
relacionats amb gamers 
(o millor dir amb els 
amants dels jocs online) 
per preservar la puresa 
de la llengua francesa . 

Sembla que l’anglicisme de certes paraules suposa una barrera 
per a les persones que no són jugadors, segons escriu Bárbara 
Escares a Genbeta.

D’aquesta manera, perquè tothom, gamer o no, sàpiga de què 
parlen els amants dels videojocs, en comptes de Pro-gamer 
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caldrà dir joueur professionnel (jugador professional). Streamer 
ha de denominar-se com a joueur-animateur en directe (és a 
dir, jugador-animador en directe); Cloud gaming és jeu vídeo 
a nuage o joc de vídeo al núvol; i Esports es dirà jeu video de 
competition o videojoc de competició.

Val a dir que aquests canvis es van publicar al diari oficial del 
Govern (el BOE gal), cosa que significa que ja són vinculants 
per als funcionaris. Això sí, no sembla que si un streamer fran-
cès utilitza els termes anglesos per a les seves coses, hagi de 
rebre algun tipus de multa .

Aquesta nova mesura no és estrany. I Espanya sol ser una mica 
similar a França a mantenir paraules pròpies del nostre idioma 
a l’hora de fer servir paraules relacionades amb la tecnologia 
que ens arriben des dels Estats Units. Cal recordar que mentre 
a Amèrica Llatina s’usa el terme computador o ordinador (se-
gons el país), com la nord-americana computer, a Espanya ho 
anomenem ordinador, com la francesa ordinateur , que significa 
qui ordena. També diem núvol en lloc de cloud, per posar-ne 
alguns exemples. (Font: Gembeta – infografia: As Mèxico)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.- 
Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 7 i 14 de juny (De 10.00h 
a 14.00h) - Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb 
tenir coneixements i experiència en la creació de continguts i en 
el community management. També cal saber com acompanyar 
les accions amb la potència publicitària de Google Adwords i 
Facebook Ads. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San Juan, 
els participants aprendran l’essencial per posar en marxa cam-
panyes i tenir èxit en els seus objectius de social media.

Transparència Real: Comunicació i bona governança.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 8 de juny (De 10.00h a 12.00h) 
- La llei de transparència, accés a la informació pública regula i 
garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés 
de la ciutadania a la informació i la documentació públiques. La 
transparència real passa per un tractament adequat de la infor-
mació que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la 
participació democràtica. En aquest webinar, dirigit per Fran-
cesc Ponsa, entrarem en aquest tractament de la informació 
pública per comunicar de manera transparent.
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Edició de gènere.- Curs Presencial. Barcelona. Dijous 9 de 
juny (De 10.00h a 13.00h) - Els objectius d’aquest curs, impartit 
per Isabel Muntané, se centren en aportar les nocions bàsiques 
per evitar el sexisme en les informacions. La perspectiva de 
gènere interseccional és una necessitat comunicativa que cal 
assolir en tot el procés informatiu.

Com preparar una nota de premsa i tenir presència als 
mitjans.- Sessió on line en directe. Divendres 10 de juny (De 
10.00h a 13.00h) - Les dinàmiques actuals de les redaccions 
obliga a ser molt més creatiu en el moment de crear una nota 
de premsa adaptada a les necessitats dels mitjans i, per tant, 
tenir més possibilitats d’èxit perquè sigui difosa o que resulti 
realment útil als periodistes que la reben. En aquesta sessió, a 
càrrec d’Adrián Caballero, treballarem les notes de premsa i els 
nous formats digitals per fer continguts atractius.  

Storytelling: El nou gènere de la comunicació persuasiva.- 
Curs sense restricció horària. Del dilluns 13 de juny al dimecres 
13 de juliol (12 hores) - L’art de construir històries ha demos-
trat la seva eficàcia per generar relats memorables, fàcils de 
compartir i viralitzar i prou emocionants per captar l’atenció del 
públic i persuadir les persones. En aquest curs, dirigit per Mario 

Sorribas i Francesc Ponsa, coneixerem la seva aplicació en els 
àmbits periodístic, polític i empresarial i aprendrem tècniques 
narratives per adaptar el relat a diferents canals i formats.

Webinar: Com gestionar les crisis en Xarxes Socials.- Ses-
sió on line en directe. Dijous 16 de juny (De 10.00h a 11.00h) 
- Les xarxes socials i les eines de comunicació digital són molt 
eficients amb consumidors i clients. Tanmateix, a vegades sor-
geixen problemes en aquest diàleg bidireccional. Pilar Yépez 
explicarà com avançar-te a les crisis en social media, a actuar 
correctament a cada etapa i a solucionar els conflictes, gene-
rant el menor impacte negatiu en la teva organització.

Introducció a la responsabilitat social i la sostenibilitat.- 
Curs Presencial. Barcelona. Divendres 17 de juny (De 10.00h a 
14.00h) - Responsabilitat social, desenvolupament sostenible, 
Agenda 2030, ODS, Pacte Mundial... són conceptes cada cop 
més presents en el nostre dia a dia. Però, sabem realment el 
què són i el què representen?  Coneixem les eines necessàries 
per a gestionar-los tant a nivell individual com empresarial? En 
aquest curs, presentat per August Corrons, es treballarà un 
model de gestió de la responsabilitat social per entendre tots 
aquests conceptes i poder-los aplicar.
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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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Menjar i aigua
Per CCNOW

 
Tothom ha de menjar i beure, cosa que fa que el menjar i l’aigua 
siguin un excel·lent punt d’entrada per al públic a la història del 
clima. Covering Climate Now elabora una guia d’informes que 
conté pistes de resources i informació de fons, suggeriments de 
pluja d’idees i idees d’històries, totes elles destinades a ajudar 
els periodistes de tot arreu a oferir a cobertura of les conne-
xions climàtiques amb els aliments i l’ aigua que sigui oportuna, 
perspicaz i atractiva per al publico. Aquesta guia s’actualitzarà 
de tal manera que l’organització convida els periodistes a com-

partir les preguntes que els agradaria que es resolguessin, així 
com els recursos i els angles de la història que altres puguin 
trobar utils. Els interessats poden enviar un correu electrònic a 
editors@coveringclimatenow.org.

Marc de narració
Les connexions climàtiques amb els aliments i l’aigua són re-
llevants per a tots els públics de totes les parts del món, la qual 
cosa fa d’aquesta una història adequada per a tots els punts de 
venda, des del local fins a l’internacional . Tot i que considereu 
les idees de la història, no oblideu que el públic s’està cansant 
de veure només històries “problemàtiques” que no inclouen un 
component de “solucions” fort. Per garantir que la vostra cober-
tura tingui en compte rigorosament la relació recíproca entre els 
aliments i el clima, apliqueu aquest marc:

• Els científics diuen que és imprescindible limitar l’augment 
de la temperatura global a 1,5 graus centígrads . Per què és 
important l’objectiu d’1,5 graus C per mantenir alimentada la 
humanitat? Com ajudaran les diferents pràctiques agrícoles a 
mantenir el món per sota d’1,5 graus C?
• La justícia climàtica no és només la cosa moralment correcta a 
perseguir, també és en l’interès propi dels partits rics. Recordeu 
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al vostre públic que els més vulnerables entre nosaltres són 
els primers i els pitjors afectats, i que aquest problema no és 
abstracte per a ells.
• Les solucions abunden, però topen amb barreres polítiques 
i econòmiques. Por ejemple, als EUA, l’agricultura industrialit-
zada està fortament subvencionada pel govern federal, la qual 
cosa contribueix significativament al canvi climàtic. 

Paraules de precaució
Tingueu en compte les diferents funcions que els canvis indi-
viduals i estructurals en les pràctiques alimentàries i agrícoles 
poden tenir per fer front a la crisi climàtica. La modificació de 
la dieta, el compostatge i accions individuals similars són inne-
gablement útils. Tanmateix, desactivar la crisi climàtica també 
requerirà reformes sistèmiques, com ara el canvi de subven-
cions governamentals, la transformació de l’agricultura indus-
trial i l’aturada de la deforestació. I no perdis de vista que la 
monopolització dona a un grapat d’empreses un control consi-
derable sobre els preus dels aliments. “Només quatre corpora-
cions controlen el 90 per cent del comerç mundial de cereals”, 
va assenyalar el columnista del Guardian, George Monbiot, el 
maig del 2022.

Eviti, també, la suposició de que simplement produir més 
aliments és la resposta i una millor tecnologia és la forma 
d’aconseguir. Ambos són importants, però també ho és la qües-
tió de si les persones tenen prou diners per comprar els ali-
ments que es produeixen (escandalosament, molts petits agri-
cultors no poden pagar els productes que ells mateixos ajuden 
a produir) i quines polítiques governamentals i arranjaments 
comercials donen forma a la producció i distribució d’aliments. 
Tracti de declarar com tant els enfocaments individuals com els 
sistèmics son essencials. Ajudeu a les audiències a compren-
dre l’impacte que poden tenir, no només en la forma en que 
mengen, sinó també en la forma en que voten.

Recordeu, també, que les connexions climàtiques amb els ali-
ments i l’aigua poden diferir significativament segons de qui par-
lis i on es trobin. Per a algunes persones, per exemple, aquells 
amb mitjans que viuen en zones riques de països rics, la crisi 
alimentària i climàtica pot sentir-se remota, mentre que les per-
sones que pateixen fam o desnutrició la senten molt. Aquesta 
crisi està afectant tothom a la Terra i es manifesta en tot, des de 
quins tipus i quantitats d’aliments estan disponibles fins a quant 
costen i els seus efectes sobre el clima. Intenteu transmetre el 
problema els vostres lectors i, el que és més important, les se-
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ves solucions, de manera holística. Els periodistes interessats 
en el contingut sencer d’aquest treball del CCNOW hi poden 
accedir des d’aquest enllaç. (Fotografia: PCPC)

NOTA: Us recomanem el document “Processos de pre i post-
producció cada cop més predominen les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle en els sistemes agroalimentaris”. CLICAR 
AQUÍ
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El valor afegit dels mitjans 
tradicionals al segle XXI
Per Magdalena Trapiella, màrqueting director de Mediacom 
Spain / Ipmark

 
Si, en comptes de pensar quin és el valor afegit dels mitjans con-
vencionals, reflexionem sobre el valor dels mitjans en general? 
Els mitjans que històricament anomenàvem no tradicionals són 
presents a les nostres planificacions des de fa temps; eviden-
tment, no guarden la mateixa forma i ha evolucionat moltíssim el 
tipus de compra, s’han obert múltiples oportunitats de segmenta-
ció i apareixen noves solucions constantment; malgrat això hem 

arribat a un punt on, la frontera entre mitjans convencionals o no 
convencionals va desapareixent de mica en mica.

Ara com ara, els consumidors ja no distingeixen entre mitjans 
sinó entre continguts. Ningú es pregunta quin dispositiu ha vist 
l’últim èxit de Netflix, només interessa que l’hagis vist. O sobre 
com t’has assabentat del que va passar ahir a la nit a “L’Illa de 
les Temptacions”; ho vas veure en directe o en diferit?, a Tik 
Tok o ho vas seguir per Twitter?, això no és rellevant, només 
importa el contingut, estar a la conversa i és en aquest lloc on 
les marques volen ser avui dia presents. Per això, cada vega-
da és més rellevant entendre la comunicació com un sistema 
global amb sinergies que es donen entre touchpoints i canals 
per maximitzar l’impacte, el record i, finalment, les conversions.

Tothom sap que la hipersegmentació d’audiències ha dificultat, i 
molt, poder arribar de manera efectiva als nostres públics. Això 
no vol dir, però, que el que enteníem com a mitjans tradicionals 
hagin perdut completament la seva eficàcia.

Segons Roi Genome, les estratègies d’omnicanalitat ofereixen 
una millora al ROI del 32% enfront de les que no. D’aquí el gran 
repte d’entendre el journey dels nostres consumidors, i és ca-
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paç de processar la infinitat de dades amb què comptem avui i 
portar a escala aquests aprenentatges. Molt hem sentit a parlar 
de la importància de la personalització en la comunicació, però 
no ens enganyem, els creixements que necessiten la majoria de 
les marques, sobretot en gran consum, venen donats pel volum.

El canvi en el consum dels mitjans ens planteja un repte més 
gran a l’hora d’entendre les sinergies dins del sistema. No es 
tracta de canviar completament el media mix, passant els pesos 
de mitjans tradicionals 100% a mitjans digitals, sinó d’ analit-
zar com es complementen, entenent que ens aporta cadascú, 
i treballant les estratègies que millor responguin als objectius 
de negoci buscant maximitzar resultats i capitalitzar els espais 
culturalment rellevants per al nostre públic objectiu.

Per tant, responent al dubte inicial, el valor afegit dels mitjans 
tradicionals rau, d’una banda, en el contingut que siguin ca-
paços de generar per ser significatius a l’hora de connectar 
amb les audiències , sent part del que és culturalment rellevant, 
i per altra banda cercar el rol multiplicador que, junts a altres 
touchpoints, aportin als resultats globals maximitzant-los tant 
des d’un punt de vista d’Awareness i consideració com de la 
incidència directa en la conversió. (Infografia: Jovem Nerd)
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Què depara el 2023 per a les 
empreses de mitjans de comunicació?
Per Michelle Palmer Jones / bloc del Congrés Mundial d’Editors

 
Com es llegeix a la infografia adjunta, el director executiu i di-
rector general d’INMA, Earl J. Wilkinson, va compartir les seves 
opinions sobre els canvis que s’espera per a la indústria dels 
mitjans.

Sens dubte, els editors de notícies entenen que la manera com 
els consumidors es connecten amb el periodisme està canviant 
ràpidament, i aquests canvis estan impulsats per la tecnolo-
gia. Però com a indústria, han tardat a entendre com operar en 
aquests nous entorns.

Durant l’últim dels set mòduls de l’INMA World Congress of 
News Media de dijous de la setmana passada, patrocinat per 
Ring Publishing, el director executiu i CEO d’INMA, Earl J. Wil-
kinson, va reconèixer que les empreses de mitjans de tot tipus 
tenen molt en comú.

La pandèmia global va ajudar la indústria a oblidar-se del seu 
passat i va forçar un canvi quan va amenaçar l’existència dels 
mitjans de comunicació tal com els coneixem. Al seu torn, les 
empreses de mitjans van adoptar l’escala, la velocitat i l’eficàcia, 
i ara plantegen els productes més ràpid que mai, va dir: “Sé que 
som una indústria molt crítica amb nosaltres mateixos, però do-
nem-nos una palmada a l’esquena per alguns d’aquests èxits.”

Els èxits, però, van seguir arribant amb una guerra a l’Europa 
de l’Est, l’augment de la inflació i el cost de la vida, problemes 
de la cadena de subministrament i l’aproximació d’una possible 
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recessió econòmica. A mesura que la indústria ha canviat du-
rant els últims dos anys i continua canviant, els editors també 
hauran d’evolucionar. Wilkinson va suggerir canviar el missatge 
d’aspiració a relació qualitat-preu.

De cara al 2023 
Wilkinson va parlar dels temes més crucials de les empreses de 
mitjans de comunicació actuals, molts dels quals reflecteixen 
les iniciatives de l’Associació d’Editors:

Dades: “Una de les coses que he après sobre la Smart Data 
Initiative durant els darrers dos anys és que cap empresa de mi-
tjans del planeta està contenta d’on es troba”, va dir Wilkinson. 
“Tothom comença amb dades immadures. No és un interruptor 
de llum; és una recerca gradual”.

Les empreses de mitjans estan trobant èxit en establir objectius 
primer i després treballant en l’estratègia, va dir. Han de co-
mençar amb les dades que ja tenen, i el c-suite necessita que 
les dades guanyin ràpidament si hi volen comprar.

El viatge de les dades és gradual.
En aquest Congrés Mundial, els assistents van aprendre que no 

es tracta del volum de dades sinó del valor de les dades. Les 
dades pròpies ajuden a aprendre més sobre el coneixement 
dels usuaris per a la publicitat i les subscripcions, però encara 
hi ha problemes amb les solucions proposades més enllà de 
les galetes de tercers. No són tan eficients com s’esperava i 
s’espera que siguin impugnats legalment.

Quan es tracta de comunicar dades, les empreses de mi-
tjans solen saber què mesurar i comprendre la necessitat 
d’alfabetització de dades, però hi ha altres comunicacions que 
necessiten treballar.

“No parlem prou de com els professionals de dades comuni-
quen les seves dades, de com la gent explica històries amb les 
seves dades”, va dir Wilkinson. “Una de les raons per les quals 
el producte i les dades estan tan lligats al maluc és a causa 
d’aquest repte de comunicació”.

Subscripcions: les claus de l’èxit de la subscripció són murs 
de pagament ajustats, una experiència d’usuari fluida (espe-
cialment amb la compra) i preus baixos. Les empreses haurien 
d’agrupar el que tenen per afegir valor constantment i apren-
dre a conduir l’onada d’esdeveniments futurs i com afecten les 
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subscripcions. El rendiment està directament lligat a una cultura 
de primer lector.

“Això ja no és un departament”, va dir Wilkinson. “Això no fun-
ciona si la redacció no hi està a bord, si la resta de l’empresa no 
hi és. I en molts aspectes, les subscripcions són cada cop més 
les estrelles polars de les nostres empreses”.

Els grans esdeveniments com la Covid o la guerra d’Ucraïna 
són importants per a les subscripcions.

“Pot ajudar-nos a protegir-nos de la recessió per avançar”, 
va dir Wilkinson. “Els esdeveniments són el combustible que 
ens porta al següent nivell. La pregunta és quan succeeixen 
aquests esdeveniments, esteu preparats? 

Wilkinson va animar les empreses de mitjans a mirar el seu 
periodisme, contingut, experiència d’usuari i producció. I quan 
els grans esdeveniments de notícies s’esgoten, promocioneu: 
“Som una indústria a la qual cal recordar constantment les nos-
tres propostes de valor i sí, cal promocionar”.

Les empreses de mitjans de comunicació pensen prou amb 
créixer amb les subscripcions? Aquest Congrés Mundial els va 
ensenyar que encara no són prou clars i senzills sobre el preu 
de les seves subscripcions.

Un estudi de Kantar mostra ara que el 40% de les llars preveu 
reduir les subscripcions d’entreteniment aquest any, especial-
ment els de luxe. “Una subscripció a notícies és un luxe?” va 
preguntar Wilkinson. “Estem a punt de descobrir-ho”.

Producte: “El Washington Post va dir el que paga l’usuari, con-
tingut més experiència, aquest és el producte. I ja no es tracta 
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només del periodisme”, va dir Wilkinson. “El periodisme és la 
base. És el principi. És la gènesi, però la definició de producte 
és molt més gran”.

Els directors generals haurien de pensar en com el nombre de 
productes que connecten amb els clients s’està expandint rà-
pidament, va dir. Les expectatives dels consumidors són altes. 
Volen una integració i tecnologia perfecta. 

“En el món heretat, la satisfacció era prou bona com a objectiu 
per a les empreses de mitjans, i avui es tracta d’amor”, va dir 
Wilkinson. “Crec que el producte pot ajudar enormement en al-
gunes de les llacunes de les dades del negoci. Crec que poden 
ser traductors. Poden ser comunicadors”. 

Les redaccions: Aquest Congrés Mundial va destacar quines 
històries s’obren amb un públic i com convertir-ho en compro-
mís a la redacció.

“Hi ha poca alfabetització de dades entre periodistes i editors 
i fa que algunes converses realment bàsiques siguin difícils i 
amenaçadores”, va dir Wilkinson.

Hi ha poca comprensió de com la gent consumeix el que pro-
dueixen les redaccions, va dir: “Tot el que estem fent com a 
associació és intentar reduir la distància entre un periodisme 
inestimable i els resultats d’aquest periodisme”.

Publicitat: les empreses de mitjans s’han de preparar com si 
vingués una recessió el 2023 i el 2024. És possible que vulguin 
prestar més atenció a com l’àudio i el vídeo estan accelerant el 
creixement.

Les empreses de mitjans haurien de preparar-se com si els pro-
pers anys o dos fossin anys de recessió.

Wilkinson va dir que les preguntes de publicitat que haurien de 
mantenir els consellers delegats desperts a la nit són:

• Quina diferència hi ha entre les oportunitats sostenibles i les 
de transició? 
• On necessito gent? El futur és un munt de botes al carrer o 
una consultoria d’alta gamma?
• Tinc el personal i l’estructura per liderar els esforços d’ingressos 
d’automatització i programació?
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Persones i talent: Com es fan més intel·ligents les empreses 
de mitjans quan es tracta de persones?

“Els treballadors us han d’escollir avui, i trien el sentit abans que 
els diners”, va recordar Wilkinson d’una presentació del Mòdul 
1 de la Tammy Erickson de la London Business School, que va 
dir que les empreses han d’oferir a les persones oportunitats 
de formació i desenvolupament i centrar-se en el seu benestar.

Punts clau del Congrés Mundial 2022
Des de la perspectiva de Wilkinson, alguns dels titulars més 
importants que surten d’aquest Congrés Mundial són:

• Els editors estan subestimant el seu potencial i el mercat 
adreçable de subscripcions és molt més gran del que pensen. 
• La naturalesa canviant de la publicitat pot afectar l’arc de pos-
sibles retallades de recessió.
• Què suposarà la propera crisi econòmica per als ingressos 
dels mitjans de comunicació?

“Crec que és just dir que l’antic model de vincular la confiança 
dels consumidors amb les subscripcions i la publicitat està viu i 
bé”, va dir Wilkinson.

Però, com va assenyalar Greg Piechota, investigador en residèn-
cia de l’INMA, si es produeix una caiguda, aquesta serà la prime-
ra prova real de resistència del model de subscripció a l’era del 
mur de pagament. És possible que els editors s’hagin de recolzar 
en els esdeveniments per ajudar amb això si l’economia cau.

“Crec que les nostres redaccions seran més intel·ligents sobre 
el negoci i afectaran el nostre creixement”, va dir Wilkinson. 
“Crec que a través de la integració, la separació, la col·laboració 
i la competència, ens convertirem en millors dipositaris del gran 
pivot digital”. (Infografies: inma.org)
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El periodisme no és un fet a la vida de 
les persones. Com repensar el futur 
de les notícies?
Per Ros Atkins (versió editada del discurs d’Atkins a la Societat 
d’Editors l’11 de maig de 2022) / Reuters Institute

No sé quin és el futur. Però he passat prou temps intentant 
endevinar cap a on anem per tenir unes regles generals: unes 
directrius que espero que em donin almenys l’oportunitat 
d’esbrinar com ha d’evolucionar el periodisme i com els editors 
poden transformar-se per donar als nous tipus de periodisme la 
millor oportunitat.   

Aquest treball d’innovació i modernització de vegades pot sem-
blar un extra. La forma que pren el nostre periodisme, la manera 
com estructurem la nostra plantilla, la manera com estructurem 
la nostra producció diària, el desenvolupament de productes, 
això pot semblar secundari a les històries. I ho entenc: tots ens 
vam convertir en periodistes pel desig d’exigir comptes, de des-
cobrir històries, d’explicar les coses. Res d’això ha anat enlloc. 
Però per a mi el moment al qual hem arribat és fer preguntes 
fonamentals sobre on encaixa el periodisme en el nostre món.

Les notícies no són un fet a la vida de les persones. No es 
pot suposar que la gent intentarà aprendre sobre el nostre món 
mitjançant el periodisme. No es pot suposar que la gent entén i 
valora la manera com funciona el periodisme o per què pensem 
que la informació que produïm té valor. No es pot suposar que 
la manera com expliquem les històries sigui la manera com la 
gent les vol escoltar.

El nostre lloc a la vida de les persones no és una garantia.

Per tant, quan miro la necessitat d’innovar, de reimaginar, de 
reestructurar el que fem, no és perquè el canvi sigui divertit, 
creatiu i emocionant, encara que pot ser totes aquestes coses. 
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Per a mi això és una necessitat. Si creus en la importància del 
periodisme per a la nostra societat, implicar-te activament en 
allò que hem de ser no és opcional. Aquest no és un moment 
llunyà.

Què fer ara
Quan parlem del futur de les notícies, el que realment volem dir 
és: què hem de fer ara? Perquè veiem com de radicals estan 
canviant els hàbits de consum de mitjans de la gent. 

Tot i que aquí hi ha una trampa. Podem observar aquests can-
vis en els hàbits: de la televisió lineal a la transmissió en temps 
real, de la impressió a la digital, de les destinacions digitals de 
marca a les xarxes socials. Però és molt difícil saber què fer-
hi. Perquè el grau de disrupció que ha portat Internet al nostre 
ecosistema d’informació és tan total, tan gran, tan desconegut 
en molts aspectes que no podem esperar res més que una ne-
cessitat constant de canvi.   

I si hi ha una necessitat constant, segueixen algunes coses.   

Una és que hauríem d’esperar això de nosaltres mateixos, els 
editors. La innovació esdevé una cosa no negociable, de la 

mateixa manera que esperem que nosaltres mateixos siguem 
correctes o tinguem bones idees per a la història o que siguem 
justos. Una altra és que si la necessitat de canvi és constant, la 
nostra innovació ha de ser constant. Hauríem de seguir fent-ho. 
Una vegada i una altra. Per descomptat, no tot funcionarà, però 
hi ha coses que podem fer per donar-nos la millor oportunitat.  

Set preguntes per fer
Ara tinc una llista de coses (7 per a mi, 4 més amplies) que em 
pregunto si estic treballant en una idea puntual o en un produc-
te nou. Part d’això pot semblar obvi, però em resulta útil. Aquí 
teniu la llista:    

1. En quin problema estem ajudant? Tenim clara la necessitat 
que estem satisfent? D’una banda, el periodisme és un servei. 
Està oferint ajuda. Aleshores, quina ajuda és la nostra idea o 
oferta de producte?  

2. Què hi ha de diferent amb aquesta idea?  Un vell editor 
deia: “Estem fent notícies per a gent que conegui la notícia”. 
Més enllà dels fets bàsics d’una història que pot ser ben cone-
guda, què hi ha de diferent aquí? Què hi afegim? Sens dubte, 
per què fem això? 
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3. Mostra’ls el periodisme. No suposeu que la gent entén 
per què aquesta és una informació millor que la disponible en 
general. Mostreu-los l’evidència, no només afirmeu les coses. 
Aposta pel periodisme. Guanyeu-vos la seva confiança. Aquest 
és el nostre major actiu.   

4. Necessita una dimensió digital i social. Els diners invertits 
en periodisme sense element digital no aprofiten al màxim la 
vostra inversió. L’èxit es relaciona amb compartir. 

5. Formar un equip multidisciplinar. El 2016 vaig visitar la 
Universitat de Stanford. Vaig passar una hora de molt impacte 
amb un acadèmic anomenat Justin Ferrell. Va parlar de com 
els petits equips multidisciplinaris són increïblement poderosos, 
fins i tot a les grans organitzacions. Té raó.  

6. Quina és la teva definició d’èxit? Tingueu clar el que espe-
reu aconseguir i, si no passa, atureu-lo o canvieu com ho feu. 
Poder aturar és tan important com poder començar. 

Veig molts exemples digitals d’organitzacions de notícies fent 
coses perquè creuen que haurien de fer-ho, però ningú no con-
sumeix el que estan fent. I tanmateix continuen. Que no funcio-

ni no és un problema. No parar ho és. Danyes la teva marca i 
malgastes recursos. 

7. N’hi ha un més a la meva llista, probablement el més 
important, com vols explicar la història? De nou, això pot 
semblar obvi: ens ho preguntem cada dia. Però siguem sincers: 
les nostres respostes sovint són les mateixes que hem estat 
donant durant un temps. I aquí hi ha risc per a nosaltres.   

El digital no és només una revolució de la distribució, sinó que 
també és una revolució narrativa. Mireu al vostre voltant com 
la gent comparteix les seves històries i parla de les seves pas-
sions; sovint no s’assembla en res a les notícies tal com les 
coneixem. Des de vídeos de TikTok fins a retransmissions en 
directe de jocs, curts de comèdia a YouTube, fils a Twitter i po-
dcasts.       

Estem en una era d’extrema creativitat; hem d’igualar-ho a les 
notícies. Hem de buscar la nostra inspiració llunyana. En cas 
contrari, les notícies corren el risc de sentir-se cansades i limi-
tades per al nostre públic en comparació amb què més poden 
consumir.  

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Què haurien de fer les editores de premsa?
Aquests són els meus set punts. Però si les persones o els 
equips fan tot això, necessitareu una organització que també 
faci determinades coses. Tinc quatre coses en aquesta llista. 
De nou, poden semblar obvies, però estic atent per ells:

1. Incorpora la innovació de productes i històries als teus 
processos. Si ho fas, part dels vostres sistemes i rutines tenen 
moltes més possibilitats de convertir-se en hàbit. També comu-
nica que això és una cosa que l’organització espera. 

2. Penseu en com processeu i avalueu les idees. Si els esteu 
demanant, és possible que us surtin moltes idees. Però apostar 
per la innovació no vol dir fer-ho tot. Dir que no és important. 
Per tant, heu d’aclarir els vostres criteris.

3. No assumeixis que la teva marca serà suficient. Les mar-
ques poden ajudar molt. Però les marques compten poc si el 
contingut no és correcte. Sigues humil quan assumeixis això. 
Haureu de lluitar per això per gran que sigueu. Començo des 
del punt de vista que una idea nova no funcionarà (encara que 
sigui una bona!) i intento abordar totes les raons per les quals 
es podria encallar.   

4. Necessites flexibilitat a la teva redacció. El ritme de les no-
tícies ha canviat: els diaris i els espectacles estan sent substi-
tuïts pel que ens agradi. Els nous productes i les noves històries 
poden prendre moltes formes diferents. Això requerirà flexibilitat 
en com gestionem la plantilla i els pressupostos. Requereix fle-
xibilitat en les vostres estructures de sortida. En altres paraules, 
tendim a fer periodisme en formes fixes i després distribuir-nos 
de maneres fixes. Les idees noves poden no encaixar en això. 

Sense aquesta flexibilitat, les vostres millors idees tindran pro-
blemes. No subestimeu el nombre de blocs existents perquè la 
idea es faci i es distribueixi bé. 

Totes aquestes coses m’ajuden a esbrinar com tenir la millor 
oportunitat de crear un periodisme que funcioni per al nostre 
públic. He d’afegir que el que funciona ara no necessàriament 
funcionarà l’any vinent, de manera que això segueix sent un 
treball en curs. Això és emocionant i alhora desafiant. 

El futur de les notícies és aquí. Ens envolta la manera com la 
gent consumeix contingut multimèdia de moltes maneres dife-
rents. La prova per a tots nosaltres és si estem disposats a 
participar-hi.  (Imatge: 20minutos)   
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European Addressable Media Initiative 
(EAMI) forma un grup d’experts 
assessors per donar suport al treball 
a Europa
Per Sadie Hale / FIPP Connecting Global Media

 L’European Addressable Media Initiative (EAMI), que té com a 
objectiu proporcionar recomanacions concretes als anunciants, 
agències i propietaris de mitjans sobre solucions de resolució 
d’identitat i adreçabilitat a Europa, ha anunciat recentment la 
formació d’un grup d’assessorament d’experts per donar suport 
a la seva tasca. La llista de recomanacions es publicarà a finals 
d’any i es presentarà en una cimera del sector.

Format per alts executius de GroupM, Channel 4, ITV, Publita-
lia ‘80, The Ozone Project, Choreograph, Total Media i altres 
actors clau, el Grup Assessor d’Experts aprofitarà les dècades 
d’experiència dels seus membres en el sector per ajudar a do-
nar suport “al creixement i el desenvolupament d’un ecosistema 
mediàtic responsable i adreçable en primer lloc a la privadesa a 
tot Europa”. (Vegeu la llista completa de membres aquí).

La dècada dels mitjans adreçables
La dècada de 2020 serà la dècada dels mitjans adreçables, ja que 
el consum continua canviant cap a plataformes connectades, obrint 
noves possibilitats per a l’orientació, mesurament, atribució i optimit-
zació del públic, no només en digital, sinó també en televisió, àudio, 
fora de -casa, jocs i formats i plataformes multimèdia més recents.

L’adreçabilitat -direccionalitat- es pot considerar la base 
del nou ecosistema publicitari, ja que les lleis de privadesa 
s’endureixen arran de la implementació del GDPR fa gairebé 
quatre anys i ens acostem al final de l’era de les galetes de ter-
cers. L’adreçabilitat abasta un ampli espectre de solucions, des 
de l’orientació 1:1 mitjançant noves solucions d’identitat fins a 
missatgeria personalitzada per a diferents segments de públic. 
Aquestes capacitats són la base del nou ecosistema publicita-
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ri, facilitant l’enviament de comunicacions de màrqueting més 
rellevants, centrades en les persones i en la privadesa als con-
sumidors amb poca atenció, ajudant els propietaris de mitjans a 
preparar els seus negocis per al futur.

No obstant això, les noves regulacions de privadesa i protecció 
de dades, les garanties contra el seguiment i l’abandonament 
dels identificadors digitals establerts estan impulsant una pro-
liferació de noves regles, marcs i ofertes de publicitat, la qual 
cosa condueix a una complexitat i confusió creixents per a 
molts compradors i venedors d’anuncis. A més, les solucions 
desenvolupades en un país poden no funcionar de la mateixa 
manera en altres països. La direccionalitat entre mitjans afegeix 
una capa addicional de complexitat, amb variacions significati-
ves entre diferents mitjans.

El llançament de l’EAMI
Els membres d’EAMI, que es va llançar el desembre de 2021, in-
clouen Amobee, Comscore, Finecast, LiveRamp, Lotame, Mag-
nite, Neustar i PubMatic. EAMI va ser llançat per The Project X 
Institute (PXI), un col·lectiu d’assessorament i lideratge pensat a 
centrar-se en les indústries internacionals dels mitjans de comu-
nicació, la publicitat, l’entreteniment, la tecnologia i l’esport.

El Grup Assessor d’Experts jugarà un paper important en donar 
suport a la Iniciativa, aportant coneixements, opinions i pers-
pectives importants sobre els reptes i les oportunitats que es 
presenten als mercats publicitaris més grans d’Europa, basats 
en anys d’experiència i un profund coneixement dels mitjans 
adreçables i la publicitat.

Durant els propers mesos, la Iniciativa començarà a publicar 
entrevistes i conclusions emergents de la seva investigació i 
anàlisi, amb idees i aportacions dels membres de la Iniciativa i 
del Grup Assessor d’Experts.

Grans oportunitats per a les marques
Rich Astley, director global de producte de Finecast, va dir: “El 
panorama dels mitjans adreçables continua canviant al ritme i 
estem veient una gran demanda a Europa. Tanmateix, el des-
envolupament d’un ecosistema multimèdia adreçable robust 
només és possible mitjançant associacions sòlides i inversió 
en integracions tecnològiques. Les marques busquen adoptar 
aquesta connectivitat, però el panorama encara és complex i 
difereix molt segons el mitjà i el mercat. Finecast dóna suport a 
la Iniciativa Europea de Mitjans Adreçables, ja que hi ha grans 
oportunitats perquè les marques puguin adoptar mitjans adreça-
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bles si col·laborem. Espero treballar en alguns dels problemes 
col·lectivament amb la resta del Grup Assessor d’Experts per 
trobar solucions que ajudin a crear un ecosistema de mitjans 
adreçable robust a Europa”.

Hugh Stevens, cap de creixement estratègic de LiveRamp, va 
dir: “LiveRamp creu que l’ecosistema post-cookies hauria de 
ser millor que el que substitueix i es compromet a treballar a 
tota la indústria per aconseguir-ho. Amb aquesta finalitat, es-
tem creant un ecosistema nou i obert que ofereix condicions de 
joc equitatives de confiança, obertes i neutrals: les dades han 
de ser interoperables d’una manera fiable i verificada i cons-
cient de la privadesa. Esperem treballar amb el Grup Assessor 
d’Experts per continuar avançant cap a un mercat publicitari 
més segur i interoperable”.

Reunir diferents parts interessades
El grup d’assessorament d’experts inclou alts executius dels 
principals anunciants, agències de publicitat, propietaris de mi-
tjans i empreses d’assessorament que treballen a tot Europa, 
com ara el Regne Unit, Alemanya, Espanya, França i Itàlia.

Miles Pritchard, soci director per a l’habilitació de dades i tec-
nologia d’OMD EMEA, va dir: “Parlem molt sobre que la indús-
tria s’uneix per trobar solucions als nostres reptes col·lectius, 
però la Iniciativa Europea de Mitjans Adreçables i el seu Grup 
Assessor d’Experts estan fent un esforç concertat. per reunir 
diferents parts interessades per abordar el panorama canviant 
d’una manera col·laborativa”.

“La indústria de les dades ha de consolidar els seus processos, 
els seus recursos de model de negoci i facilitar l’entrada de 
noves empreses per ser considerada una veritable indústria. 
L’adreça i la responsabilitat seran la clau per tenir un entorn que 
prioritzi la privadesa i sigui una indústria consolidada dins del di-
gital. aquesta iniciativa és la millor manera de començar aques-
ta àrdua missió que tenim tots junts”, va dir Salvatore Cospito, 
cofundador i director de Transformació Digital de DATMEAN.

Creant estàndards i millorant la tecnologia
Simeon Duckworth, anteriorment cap global de desenvolupa-
ment estratègic de GroupM Data and Analytics i ara investiga-
dor en l’economia de l’intercanvi de dades a la UCL, va dir: 
“Estic emocionat de formar part de la Iniciativa Europea de Mi-
tjans Adreçables. El mercat d’anuncis adreçables continua des-
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envolupant-se ràpidament. Però el nostre nou entorn regulador 
està generant intercanvis explícits, i sovint desconeguts, entre 
l’orientació, la privadesa, la competència i la col·laboració. Un 
model sostenible que equilibri les necessitats dels propietaris 
de continguts, reguladors i anunciants pot necessitar un nou 
llibre de jocs”.

Simon Thomas, director global d’investigació d’audiències i 
gestió d’inversions en mitjans de GroupM, va dir: “Cal aplaudir 
l’aparició de la Iniciativa europea de mitjans adreçables, ja que 
els anunciants, les agències i els punts de contacte dels mitjans 
exploren les oportunitats que ofereixen l’audiència avançada i 
la geolocalització. direccionalitat o adreçabilitat. Aprofitar i mi-
llorar la tecnologia, crear estàndards i desenvolupar formats 
ens beneficia a tots. Estic encantat de formar part del Grup As-
sessor d’Experts de l’EAMI i espero aportar un lideratge mental 
i experiència a aquesta nova i emocionant iniciativa”.

Jon Watts, codirector de la European Addressable Media Initia-
tive, va dir: “Estem encantats de donar la benvinguda a aquest 
increïble grup d’executius i experts de la indústria al nostre grup 
d’experts assessors per a la iniciativa”, va dir Jon Watts, co-
director del projecte. “El grup té dècades d’experiència, treba-

llant als més alts nivells de la indústria de la publicitat, i jugarà 
un paper inestimable en la nostra recerca i anàlisi. Ampliarem 
el grup d’assessors experts a mesura que avanci la iniciativa, 
proporcionant informació de tota la indústria”.

Ian Maude, codirector de la Iniciativa, va dir: “El Grup Asses-
sor d’Experts oferirà una visió profunda sobre el panorama 
dels mitjans adreçables europeus i els reptes i oportunitats per 
als compradors i venedors d’anuncis. Tenim moltes ganes de 
col·laborar amb tots els membres del grup durant els propers 
mesos”. (Fotografia: FIPP)
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El pensament màgic, la curiositat i 
l’ús de la raó
Per Toni Rodriguez Pujol / editorial d’Intermedia

 
Albert Einstein va dir que si només tingués una hora per resol-
dre un problema del qual li depengués la vida, faria servir els 
primers 55 minuts en formular la pregunta correcta i els altres 5 
minuts en resoldre’l. Dit d’una altra manera: la vida intel·ligent 
depèn de la informació, i sobretot de la informació de qualitat.

Fer bones preguntes mai ha estat fàcil. Es poden obtenir bones 
respostes sense haver fet bones preguntes?

Diuen els experts que els nens i les nenes (d’ara endavant, els 
nens) solen fer unes 40.000 preguntes abans d’assolir l’ús de 
la raó, que és un estadi que apareix entre els set i els nou anys 
d’edat, quan el pensament màgic ha anat sent substituït poc a 
poc per la raó lògica. És a dir, quan les criatures comencen a 
mirar-se els Reis d’Orient d’una altra manera i l’Església conside-
ra arribat el moment de rebre la primera comunió, un sagrament 
que teòricament marca l’inici de l’edat adulta, tot i que, para-
doxalment, contingui més elements màgics que no pas racionals.

En qualsevol cas, són les respostes a aquestes 40.000 pregun-
tes les que permetran que els nens adquireixin una capacitat 
d’anàlisi adequada a les seves necessitats de creixement. Els 
nens no estan obligats a formular les preguntes com ho faria un 
adult, ni els ignorants (i poc o molt tots en som) com ho faria 
un entès. Però els adults i els entesos sí que estan obligats a 
respondre amb la major precisió possible, per no enredar les 
criatures i ajudar-les a créixer adequadament.

Però la interrogació és una eina d’aprenentatge que a mesura 
que va perdent la innocència provoca respostes cada cop més 
i més interessades, que el receptor ha de saber valorar i con-
textualitzar.
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Aquesta és justament la missió del periodisme i la comunica-
ció: fer bones preguntes i quedar-se amb les bones respostes, 
rebutjant-ne les dolentes.

Ningú va dir que seria fàcil. (Fotografia: centromedicopsicolo-
gia.com)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ


	Portada

