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

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Els lectors freqüents són més 
valuosos per als mitjans de 
comunicació que els lectors 
ocasionals
Per Susan Chandler, periodista de Chicago / Local News Ini-
tiative

Com ha de determinar una publicació local setmanal el valor a 
llarg termini dels seus subscriptors: per quantes històries llegei-
xen o per quantes vegades visiten el lloc web? Contràriament 
a la preocupació habitual per les pàgines vistes, resulta que 
els lectors freqüents són més valuosos que aquells que només 
passen de tant en tant i llegeixen molt, segons una anàlisi re-
cent de les dades dels lectors de la Medill School of Journalism, 
Media, Integrated Marketing Communications.

Per a la premsa local que Medill va estudiar, “tenir lectors que lle-
geixin més sovint és 10 vegades més important que fer-los llegir 
més articles”, va dir al director d’investigació del Centre de Recerca 
Medill Spiegel, Edward Malthouse, el professor Erastus Otis Haven 
de Comunicacions Integrades de Màrqueting, que va supervisar el 
primer anàlisi d’aquest tipus utilitzant dades anònimes de les publi-
cacions: “La regularitat és més important que la intensitat”.

Malthouse va dirigir l’anàlisi com a part del seu treball amb el 
Medill Subscriber Engagement Index, una nova eina creada 
conjuntament amb la Medill Local News Initiative, The Medill 
Index, llançada l’any passat, que permet als mitjans de comu-
nicació participants fer un seguiment anònim del comportament 
dels seus subscriptors digitals. Identifica el contingut que es 
correlaciona amb la retenció i permet a les organitzacions de 
notícies locals comparar les seves mètriques d’audiència amb 
companys d’empreses de tot el país. Fins ara, 103 publicacions 
nordamericanes participen a l’índex i desenes més estan en 
procés d’incorporar-se, segons Tim Franklin, degà associat sè-
nior i president de John M. Mutz a Local News a Medill.

Aquest darrer anàlisi va considerar milions de pàgines vistes 
per part dels subscriptors digitals de setmanaris locals setma-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

nalment durant sis mesos, de juliol a desembre de 2021. (Els 
setmanaris s’imprimeixen setmanalment però actualitzen el seu 
lloc a internet diàriament). La importància de crear un hàbit de 
lectura entre els subscriptors és coherent amb les troballes 
d’altres publicacions de notícies, segons Arvid Tchivzhel, direc-
tor gerent de serveis digitals de Mather Economics, una empre-
sa global de consultoria de mitjans especialitzada en gestió de 
subscriptors i anàlisi de dades. “L’hàbit és més important que la 
intensitat”, va dir. “Prefereixo que algú llegeixi un article al dia 
i torni que algú que llegeix sis articles alhora i no torna durant 
mesos”.

L’anàlisi també va trobar que algunes àrees de cobertura van 
impulsar la majoria dels lectors habituals de les publicacions. 
Al capdavant de la llista hi havia històries sobre béns d’arrels 
comercials i residencials. El segon lloc va pertànyer a un co-
lumnista polític de llarga trajectòria. Les històries de salut van 
quedar en tercer lloc. La primera troballa no va ser especial-
ment sorprenent perquè la cobertura immobiliària ha estat du-
rant molt de temps un pilar de la premsa local, va dir l’editor de 
la publicació, però la importància de la cobertura relacionada 
amb l’assistència sanitària va ser una mica una revelació. “Va 
ser una sorpresa agradable”, va dir l’editor. “Sabem que hi ha 

un gran mercat sanitari, però no teníem moltes dades sobre 
quants subscriptors s’interessen en això”.

“Aquesta investigació és significativa perquè mostra que la clau 
de l’èxit per mantenir els lectors és la creació d’hàbits, tant si 
sou una capçalera de metro de gran ciutat d’interès general 
com una publicació local setmanal amb un públic més exclusiu”, 
va dir Franklin de Medill. “La fórmula és la mateixa. Fes coses 
que regularment et tornin els lectors. Per què és important? La 
pedra angular del nou model de negoci són els ingressos dels 
lectors. Això vol dir que la retenció del lector és primordial”.

Una vegada que una publicació sap quin tipus de contingut 
atreu els lectors, pot començar a ajustar la seva pàgina d’inici 
per emfatitzar aquests temes en lloc de ressaltar només les 
darreres notícies d’última hora, va afegir Tchivzhel. Això reque-
reix canviar una mentalitat orientada a les primeres, que és una 
transició difícil per a alguns periodistes i editors de llarga tra-
jectòria.

“En lloc de ‘notícies d’última hora, tot el temps’, passes a un 
equilibri de contingut que atragui els teus lectors més fidels, els 
que es subscriuran”, va dir. “Voleu seguir tenint notícies d’última 
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hora a la pàgina d’inici, bé però ho podeu fer amb un giny de 
notícies d’última hora, senzillament. Poseu la foto gran i el ti-
tular al contingut que serveix a la majoria dels vostres lectors”.

La informació sobre quin contingut és de més interès per a 
subscriptors específics també es pot utilitzar en una estratègia 
de butlletí digital per conduir els lectors a un lloc web, va afegir. 
Aquesta és una bona notícia perquè els setmanaris locals ja 
tenen una estratègia de butlletí, va dir l’editor.

“Les publicacions haurien d’invertir en coses que funcionin. 
De fet, es tracta de donar suport al millor del periodisme. Les 
persones que estan disposades a pagar pel contingut estan 
compromeses amb un bon periodisme i un contingut que tingui 
impacte”.

També va suggerir una estratègia per als enllaços “teaser” a 
contingut relacionat que apareix a la part inferior d’una història 
o columna. En lloc d’enllaçar amb columnes polítiques ante-
riors, Tchivzhel va recomanar enllaçar amb notícies immobi-
liàries o sanitàries a causa de les sinergies entre aquestes 
àrees de lectors.

Malthouse opina que el procés per a captar nous lectors hauria 
de “mostrar als subscriptors com treure el màxim profit de les 
seves subscripcions”, va dir. “Si reben valor de la subscripció, 
continuaran pagant-la”. A mesura que les publicacions con-
tinuen passant de models de negoci amb suport publicitari a 
models recolzats per lectors, va assenyalar, la implicació dels 
subscriptors es demostra cada cop més imprescindible. (Info-
grafia: Total Medios)
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Està bé que la policia es faci passar 
per periodistes?
Per Tom Jones / The Poynter Report

 
Vet aquí l’escena dramàtica en una botiga de conveniència a 
Troy, Nova York, un  divendres a la nit del mes passat.

Segons Mike Goodwin i Kathleen Moore, de l’Albany Times 
Union, un home va estavellar el seu cotxe contra la porta de la 
botiga una mica després de les 23.00 hores i va mantenir com 
a ostatge el gerent i un empleat. Tenia unes tisores, tot i que 

la policia va dir que pensava que tenia un ganivet. La policia 
també va dir que l’home “volia explicar la seva història” i que 
ningú l’escoltava.

El primer agent de policia a l’escena, William Fitch, és un nego-
ciador entrenat i va parlar amb l’home durant gairebé 90 minuts. 
Fitch va dir al Times Union: “En els primers dos minuts em vaig 
adonar que definitivament estava tenint algun tipus d’episodi 
mental. Li vaig dir que estava aquí per ell, li vaig preguntar què 
necessitava, què podiem fer per ell”.
L’home li va dir a Fitch que no volia fer mal a ningú. Un altre 
membre de l’equip de negociació de la crisi, el sergent  Nicho-
las Laviano, va aparèixer i ell i Fitch van plantejar un pla: què 
passaria si la policia, fent-se passar per periodistes de televisió, 
posés l’home davant la càmera? Li van dir a l’home que podria 
fer arribar el seu missatge per televisió si deixava anar els os-
tatges.

L’home va acceptar.

Per descomptat, la policia no tenia cap intenció de fer arribar les 
queixes de l’home, però havien d’exercir el paper. La policia va 
començar a trucar a les estacions locals i els va demanar que 
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“vinguessin aquí el més aviat possible”. Quan va aparèixer la 
primera estació, la policia va agafar una de les seves càmeres 
d’espatlla i la va posar a un agent vestit de càmera. Van encen-
dre la llum de la càmera, però no la càmera en si, i van deixar 
parlar l’home.

L’home finalment es va rendir. Ningú va resultar ferit, la qual 
cosa va ser una bona cosa, evidentment. Però estem davant 
d’algun problema amb la policia fent-se passar per periodistes?

Vaig preguntar al meu col·lega, Al Tompkins, professor sènior i 
líder del grup de mitjans de difusió a Poynter, i al mateix perio-
dista de televisió, un veterà, què pensaven de tota la situació.
“D’una banda, és un bon resultat que ningú hagi estat ferit”, em 
va dir Tompkins. “Però aquest tipus de tàctica només hauria de 
ser un últim recurs extremadament inusual. I quan succeeixi, 
s’hauria de donar a conèixer completament al públic”.

Quin és el mal? 

“El perill és que els periodistes ja s’enfronten al vitriol d’algunes 
persones del públic que creuen que els periodistes són un braç 
de l’aplicació de la llei”, va dir Tompkins. “Qualsevol cosa que 

s’afegeixi a aquesta sospita és potencialment perillós per als 
periodistes”.

Pel que fa a aquest incident específic, Tompkins va dir: “No sa-
bem quines alternatives van considerar, però una podria haver 
estat que enregistressin l’home al seu mòbil i diguessin que 
l’oferiran als mitjans de comunicació. Els periodistes serien pru-
dents de no utilitzar aquest vídeo si la policia ho fes, però podria 
satisfer la demanda. Una altra opció podria ser no fer-se passar 
per periodista, sinó permetre que el periodista real entri en la 
situació. L’home tenia tisores, no una pistola, així que el perill 
per al periodista hauria estat petit”.

Laviano, un dels negociadors de la policia, va dir al Times 
Union: “El motiu pel qual vam fer això és perquè va dir que alli-
beraria l’ostatge. No havíem pas de posar un civil en aquesta 
posició!”. (Càmera ENG-Vikipedia)
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L’AMIC guanya el XXXIII Premi Comte 
Jaume d’Urgell de Balaguer

La ciutat de Balaguer va fer entrega dels premis  XXXIII Jaume 
d’Urgell, un premi a la trajectòria cultural, on l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha estat premiada. Un 
guardó que reconeix a persones i a entitats dels Països Cata-
lans que per la seva força cultural, la seva original trajectòria, i 
la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra fan que 
siguin exemples per a fer més gran i més rica la xarxa natural, i 
real dels països de parla catalana i dels seus ciutadans.

L’acte de lliurament es va fer en el marc de la Nit de la Cultu-
ra, on també es va fer entrega dels premis Ziryab i del premi 
d’Honor Cultura Balaguer 2022.

L’AMIC ha estat guardonada en la categoria del premi col·lectiu 
“per ser, durant 25 anys, una associació que vertebra els Paï-
sos Catalans amb més de 475 mitjans de comunicació que ex-
pliquen tot el país i la seva gent”, segons el jurat.

En la categoria individual ha estat escollida Carla Simón, ci-
neasta recentment guardonada amb l’Os d’Or de la Berlinale 
per la pel·lícula “Alcarràs”. El jurat ha escollit Simon per de-
mostrar, amb la pel·lícula Alcarràs, que les històries en català, 
sobre Catalunya i les persones dels seus pobles tenen valor i 
premi universal.

El premi.- El Premi Comte Jaume d’Urgell, atorgat per la Paeria 
de Balaguer, és una reproducció a escala real del segell que 
usava el comte Jaume d’Urgell. El Comtat d’Urgell esdevé cen-
tre de la cultura durant la Catalunya comtal i amb aquest premi, 
aquesta missió cultural, travessa els segles. (Font i fotografia: 
Redacció AMIC)
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Enquesta A Corunya: Un 92% demana 
transparència a la publicitat en 
mitjans de comunicació

Aclaparadora resposta a favor entre els més de 2.000 corun-
yesos que han contestat a l’enquesta sobre si el govern local 
hauria de ser transparent i informar sobre les seves inversions 
en mitjans de comunicació. El govern d’A Corunya destina més 
de 800.000 euros anuals a comunicació, sense que hi hagi in-
formació pública de quins mitjans i per a quin propòsit o cam-
panya es gasten aquests diners. El govern local guarda amb 

zel la informació sobre en què i per a què gasta el pressupost 
destinat a publicitat institucional.

El 91,75% dels enquestats opina sí davant la pregunta ¿El govern 
local ha de fer públiques les seves diferents inversions en publi-
citat en mitjans de comunicació? Es tracta de la qüestió amb el 
resultat més clar de tota la macroenquesta, amb una aclaparadora 
opinió a favor en tots els grups d’edat i totes les opcions polítiques 
. A l’era de la informació, els corunyesos volen clarament trans-
parència sobre com es gasten els seus diners i amb quin propòsit.

L’enquesta no té valor demoscòpic perquè és de lliure partici-
pació, i no un sondeig aleatori. Tot i això, l’opinió dels corunye-
sos sembla clara sigui quina sigui l’edat i l’opció política: volen 
transparència.

En els darrers dies s’ha produït cert enrenou per la publicació 
d’un publireportatge al suplement El País Semanal, que poste-
riorment ha estat promocionat a Facebook entre els mateixos 
habitants de la ciutat, sense aclarir en aquesta xarxa social 
que es tracta d’un contingut pagat per l’ajuntament per exa-
lçar- ne la gestió. A més, aquesta publicitat a Facebook podria 
incomplir la Llei de Publicitat Institucional, per estar destinada 
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a exalçar els èxits del govern entre els seus propis ciutadans, 
i la Llei General de Publicitat, en ser promoció encoberta: no-
més s’aclareix dins de l’article que el seu contingut és patroci-
nat, i no s’especifica que la publicitat a Facebook l’està pagant 
l’Ajuntament de la Corunya amb l’objectiu de promocionar la 
seva gestió entre els ciutadans.

Les revistes setmanals estatals 
agafen aire: mantenen els lectors i 
augmenten els ingressos
La premsa escrita és una de les més castigades els darrers 
anys havent d’afrontar una caiguda important de lectors i 
d’ingressos. Tot i això, el fort impacte s’ha mitigat en els últims 
mesos i prova d’això és l’evolució de les revistes setmanals ge-
neralistes.

Així ho demostra el darrer Estudi General de Mitjans que xi-
fra els lectors d’aquestes publicacions en una mica més de 3,5 
milions setmanals. És una xifra que es redueix lleugerament 
respecte a l’anterior estudi que vam conèixer a finals del 2021 
però que salva les capçaleres més llegides del sector.

Les revistes setmanals estan pràcticament eclipsades per la 
premsa del cor i, en aquest sector, Pronto continua sent líder 
indiscutible. La publicació s’acosta als 1,8 milions de lectors 
mantenint intacte el seu públic.

Millor li van les coses a la revista Hola que no només no perd 
lectors sinó que suma un important nombre d’adeptes. Des de 
l’arrencada del 2022, la revista dedicada a la crònica rosa ha 
augmentat els seus lectors en 250.000, segons les últimes da-
des abocades per l’EGM.

La resta de capçaleres també aconsegueixen mantenir els seus 
adeptes i pateixen poques variacions respecte a onades pas-
sades. Lecturas es manté com la tercera revista més llegida 
d’aquest rànquing amb 720.000 lectors, superant Diez Minutos 
amb 524.000 i Semana  amb 441.000. Tanca aquest rànquing, 
Autopista, la revista de motor, que compta amb 89.000 lectors.

L’últim estudi anual d’Infoadex també va revelar una certa recu-
peració al sector respecte als ingressos derivats de la inversió 
publicitària. Les revistes han protagonitzat un creixement del 
8,7%, assolint els 120,1 milions d’euros el 2021. (Font: Prno-
ticias)
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La premsa local nord-americana atura 
la seva davallada
La transició del diari imprès al món digital ha impactat enorme-
ment en la indústria periodística en els darrers anys. Algunes 
publicacions nacionals han aconseguit capejar la tempesta en 
part atraient subscriptors digitals, però molts diaris locals s’han 
vist obligats a tancar les portes de forma permanent, especial-
ment durant la pandèmia de coronavirus. Als Estats Units, cap 
on es mira sempre per veure tendències, la situació ha estat la 
mateixa, però s’observen canvis. La premsa local nord-ame-
ricana ha començat a superar una sotragada intensa i esta-
bilitzar-se en audiència, però els ingressos segueixen essent 
suficients. Pew Research ha dut a terme una investigació de 
períodes llargs, fins al 2020, per conèixer l’evolució de la prem-
sa local nord-americana
 

En el quart trimestre de 2020 hi va haver una mitjana de 7,6 mi-
lions de visitants únics mensuals als 46 llocs de notícies locals 
inclosos a l’estudi, un 9% més que el 2019. La quantitat mitjana 
de visitants únics mensuals als llocs web de notícies locals ha 
augmentat un 44% des del quart trimestre del 2014. En general, 
la durada mitjana de les visites als llocs web de notícies locals 
va disminuir 41 segons des del quart trimestre de 2014, similar 
a la disminució general de 45 segons a la indústria en general.

La publicitat digital va representar el 35% dels ingressos publi-
citaris dels diaris nord-americans locals el 2020. Aquesta parti-
cipació està aproximadament alhora amb el 39% dels ingressos 
publicitaris provinents d’anuncis digitals a la indústria en gene-
ral. Per als diaris locals, la participació dels ingressos publicita-
ris provinents de mitjans digitals ha crescut constantment des 
del 15% el 2011. (Font: Laboratorio de Periodismo – fotografia: 
vozpopuli)
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MFE puja la seva oferta per 
aconseguir Mediaset España

El consell d’administració de Mediaset ha arribat a un acord 
amb el grup audiovisual italià Media For Europe (MFE), con-
trolat per la família Berlusconi, perquè millori la seva oferta per 
aconseguir el 100% del capital social de la seva filial espanyola.

En un fet rellevant remès aquest dilluns a la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors (CNMV), Mediaset España ha expli-
cat que una vegada la matriu italiana millora l’oferta, el consell 
d’administració emetrà un informe favorable recomanant als 
accionistes que acceptin l’oferta pública dadquisició daccions 
(opa).

En aquest sentit, el grup italià controlat pels Berlusconi oferirà 
ara una contraprestació mixta que consisteix en el lliurament de 
9 títols de MFE tipus ‘A’ i 4,32 euros en efectiu per cada dues 
accions de Mediaset España , equivalent a 4,5 títols de MFE 
tipus ‘A’ i 2,16 euros per cada títol de la filial espanyola. (Font: 
El Economista)

Jaume Guillamet publica el llibre El 
periodisme català contemporani

Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic emèrit de la UPF, acaba 
de publicar el llibre El periodisme català contemporani. Dia-
ris, partits polítics i llengües, 1875-1939, editat per l’Institut 
d’Estudis Catalans, del qual és membre emèrit. Guillamet com-
pleta amb aquesta obra una història general del periodisme 
català, iniciada amb Els orígens de la premsa a Catalunya. Ca-
tàleg de periòdics antics, 1641-1833 (2003) i L’arrencada del 
periodisme liberal. Polític, mercat i llengua a la premsa catala-
na, 1833-1874 (2010), a més d’altres obres sobre els períodes 
del franquisme i la transició democràtica.

El periodisme català contemporani. Diaris, partits polítics i llen-
gües, 1875-1939, en obert al portal de publicacions de l’IEC, 
estudia el sorgiment del periodisme industrial a Catalunya des 
del final del Sexenni Democràtic fins la Guerra Civil. Malgrat la 
inestabilitat política espanyola i el recurs permanent a les sus-
pensions de garanties i la censura, la força de la premsa com 
a fenomen social i econòmic produeix un creixement exponen-
cial de la publicació de periòdics, amb un pluralisme ascendent, 
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l’expansió de l’ús de la llengua catalana i la formació d’una cul-
tura professional.

El llibre acaba amb la guerra. Després d’aquest període, durant 
el franquisme, tota aquesta premsa va ser prohibida i comença 
un període de control sense precedents al país. Guillamet va 
investigar respecte aquest període en el llibre Premsa, fran-
quisme i autonomia. Crònica catalana de mig segle llarg (1939-
1995), publicat al 1997. (Font: upf.edu)

Es gesta la revista cultural Morlanda

La revista de creació li-
terària i artística Morlanda 
s’ha presentat amb la pu-
blicació al web d’un número 
zero. Es tracta d’un “petit 
tast” del que serà la revis-
ta en paper, que tindrà una 

periodicitat semestral, i que es preveu el llançament per a la 
tardor. La nova capçalera es projecta des de Manacor cap a tots 
els territoris de parla catalana. 

Impulsada per Antoni Bauçà, Margalida Galmés, Miquel Nogue-
rol i Joan Truyols, Morlanda, la voluntat és donar sortida a la 
creació en català i ser un mitjà a partir del qual es difongui el 
relat, la poesia, la glosa, la il·lustració o el còmic; és a dir, les di-
ferents modalitats literàries i artístiques que es puguin plasmar 
en paper. “El nostre objectiu és impulsar la cultura dels territoris 
de parla catalana per teixir vincles i fer xarxa, i també donar a 
conèixer artistes joves i redescobrir veus potser no tan noves”, 
assenyalen.
 
A més d’una mostra de com serà Morlanda, amb el número zero 
també es busca aconseguir subscriptors per poder fer front als 
costos que suposa dur a terme un projecte d’aquestes caracte-
rístiques. (Font: Comunicació21)
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Més del 50% dels espanyols aproven 
que les seves dades es facin servir 
amb finalitats comercials
Per Redacció La Publicidad

Navegar per Internet ha esdevingut una de les activitats que 
més es repeteix al llarg del dia. A través de la xarxa, els usua-
ris es comuniquen, s’informen i compren, cosa que genera una 
gran quantitat de dades que deixen la petjada de cadascun 
d’ells a la xarxa. Per aquest motiu, les marques han volgut apro-
fitar tota aquesta informació personal per dissenyar estratègies 
de màrqueting que s’adeqüin a cada usuari tenint en compte les 
seves preferències de cerca, hàbits de consum, etc.

Cada moviment a la xarxa pot suposar, per a aquesta disciplina, 
una valuosa peça d’informació que fer servir a favor seu. No 
obstant això, aquesta tècnica no ha estat exempta de polèmi-
ca social, ja que són moltes les persones que rebutgen que 
les companyies usin la seva informació i dades personals per 
prendre decisions comercials. És per això que des d’ Appinio, 
la plataforma global de recerca de mercats, han realitzat una 
enquesta sobre el coneixement que els espanyols tenen sobre 
aquest tipus de pràctiques, així com els sensibilitzats que estan 
amb la privadesa de les seves dades a Internet i el ús que les 
marques en fan.

Segons l’enquesta, per a la meitat dels espanyols té molta im-
portància la privadesa de les seves dades a Internet, mentre 
que per al 3% amb prou feines la té. Aquesta alta sensibilit-
zació respecte a les dades personals fa que la majoria afirmi 
que té la sensació de no tenir-ne el control a Internet (61%), 
davant només un 25% dels enquestats que estan segurs de 
tenir-lo. Quant a l’ús del correu electrònic, tot i que un 23% dels 
enquestats afirmen utilitzar un compte de correu específic per 
subscriure’s a les diferents pàgines web i obtenir promocions i 
descomptes, la majoria dels espanyols declara que fan servir el 
seu propi correu personal per fer qualsevol tipus de subscripció 
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(70%). Per contra, hi ha espanyols que no s’han registrat direc-
tament en pàgines web per rebre cap tipus d’informació (2%).

Però, els espanyols estan oberts a compartir les seves dades 
per a fins comercials? Tot i que la preocupació pel tractament de 
les vostres dades és alta, la majoria (64%) dels enquestats sí 
que estan d’acord amb l’ús dels mateixos per a fins comercials. 
De fet, al 44% dels enquestats els agradaria rebre recomana-
cions sobre diversos productes a través dels seus telèfons mò-
bils (61%) i, sobretot, l’enquesta reflecteix que el major interès 
és rebre promocions o rebaixes (53%).

Les galetes són petites “càpsules d’informació” que 
s’emmagatzemen als navegadors quan algú accedeix a una de-
terminada pàgina web, servint així per observar els hàbits de na-
vegació de l’usuari. Tot i que existeixen des de fa dècades, un 3% 
dels espanyols no coneixen aquest terme, davant del 45% que 
sí que saben el que significa però no sabrien explicar què són 
exactament. Segons l’enquesta, gairebé 8 de cada 10 espan-
yols accepta de manera automàtica les galetes quan emergeix la 
pestanya en una nova pàgina web. Tot i això – i encara que són 
minoria – també hi ha usuaris que busquen saber més informació 
sobre aquestes (3%), els que les declinen (6%) i els que directa-

ment decideixen abandonar aquesta pàgina d’Internet (1%).

Tot i que les cookies s’accepten de manera més automàtica 
i sense aturar-se a llegir massa les condicions, no passa el 
mateix amb els termes, condicions d’ús i avís de privadesa. El 
17% dels enquestats mai no llegeix els termes, condicions d’ús 
i l’avís de privadesa, i el 36% només ho fa ocasionalment. Tot i 
això, el 47% dels espanyols (gairebé la meitat) sempre o gaire-
bé sempre es pren el temps de llegir i acceptar els termes i les 
condicions d’ús.

L’enquesta també ha analitzat que el 40% dels espanyols deixa 
activades les notificacions a les seves aplicacions, mentre que 
el 29% les desactiva i el 31% pren aquesta decisió en funció de 
l’aplicació que sigui. Però els enquestats ho tenen força clar, 
WhatsApp (80%) i les xarxes socials (57%) són els serveis en 
què la majoria vol rebre notificacions. A més, per al 26% dels 
espanyols és important activar les notificacions per conèixer 
l’estat de les comandes que fan i per al 24% per estar pendents 
dels missatges que no han llegit.

Una altra de les qüestions que aborda l’enquesta és la 
intel·ligència artificial, ja que ha donat pas a nombrosos 
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avenços i un dels més notables són els assistents virtuals de 
veu. Tot i els avantatges que suposen aquests nous aparells, 
el 34% dels enquestats no utilitzen aquest tipus de dispositius 
perquè directament no ho veuen com una cosa pràctica (51%). 
En contraposició, aquells que sí que ho utilitzen (66%) ho fan 
per preguntar i obtenir informació immediata (60%). (Infografia: 
Discover Micro Focus)

La Generalitat s’estrena a TikTok per 
connectar amb la gent jove

La Generalitat de Catalunya té des d’aquesta setmana perfil propi 
a TikTok, la principal plataforma d’entreteniment d’adolescents 
i joves i la xarxa social de moda. L’activació d’aquest compte 

millorarà l’acompanyament, l’atenció i la comunicació amb la 
ciutadania en un context cada cop més digital.

El nou compte, @gencat, és un únic perfil institucional des d’on 
s’emetran continguts i missatges de servei de tots els àmbits 
en col·laboració amb els diferents departaments de la Genera-
litat: educació, ocupació, salut, seguretat i emergències, medi 
ambient, drets socials, alimentació, mobilitat i cultura, entre 
d’altres. També es faran col·laboracions amb influenciadors i 
creadors de contingut en llengua catalana, que ja compten amb 
un gran nombre de seguidors.

TikTok compta amb 800 milions d’usuaris actius en tot el món. 
La comunitat catalana hi té una gran presència: destaca l’ús de 
l’etiqueta #estiktokat per agrupar els continguts en català, amb 
prop de 620.000 visualitzacions. Aquestes xifres evidencien el 
gran potencial que ofereix la plataforma per arribar a un pú-
blic jove. Aquest sol ser més inaccessible comunicativament i 
s’allunyen dels mitjans massius convencionals i dels missatges 
institucionals de format més tradicional.

La irrupció de la Generalitat a TikTok representa la primera ex-
periència pel que fa a governs a l’Estat. La plataforma s’afegeix 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

a altres xarxes com Instagram, Twitter, Facebook, Telegram i 
LinkedIn, on el compte @gencat ja suma més de 520.000 se-
guidors. (Font i fotografia: gencat.cat)

Google revisa la localització i activitat 
‘online’ dels espanyols 426 vegades al 
dia

 
Una investigació de l’associació Irish Council for Civil Liberties 
(ICCL) ha revelat la filtració més gran de dades mai registrada. 
Segons l’informe, Google rastreja i comparteix el que la gent 
veu en línia i la seva ubicació 294 mil milions de vegades als 
Estats Units i 197 mil milions de vegades a Europa, cada dia.

En el cas d’ Espanya, als seus habitants, la companyia els re-
visa les dades 426 vegades al dia de mitjana per obtenir infor-
mació sobre la seva localització i la seva activitat a internet. 
Per això les nostres dades quan usem dispositius mòbils estan 
exposades. Aquesta anàlisi s’ha realitzat a través del Real Time 
Bidding (RTB), que és el sistema de compra de publicitat digital 
que funciona com una subhasta en temps real. Un negoci que 
va generar més de 117.000 milions de dòlars als Estats Units i 
Europa el 2021.

L’informe revela que Google comparteix les dades amb milers 
d’empreses (1.058 a Europa i 4.698 als Estats Units). Incloses 
empreses de la Xina o Rússia, els estàndards de respecte de la 
privadesa de les quals no coincideixen precisament amb els de 
la UE. Aquesta companyia pot saber el que la gent està veient 
o fent en un lloc web o aplicació i les seves ubicacions. Incloses 
empreses de Rússia i la Xina, segons revela la investigació. A 
més, asseguren que no hi ha manera de saber el que aquestes 
empreses fan després amb les dades.

Davant les dades que proporciona l’informe, Google ha res-
post al diari El País que “no comparteix informació que pugui 
identificar personalment els usuaris, però no nega que reculli 
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diàriament grans quantitats de dades rellevants sobre aquests”. 
(Font: La Sexta – infografia: El Independiente)

Neix elKIT.CAT, nou portal per facilitar 
la digitalització en català de les 
empreses
Les cambres de comerç de Catalunya i la Fundació.cat han 
posat en marxa el portal elkit.cat, una iniciativa que té com a 
objectiu contribuir a fomentar la digitalització de les empreses 
tot impulsant l’ús de la llengua catalana en el món empresarial.

L’aposta sorgeix fruit de la posada en marxa del Kit Digital, 
un programa europeu a nivell estatal que ofereix subvencions 
directes, s’estima que Catalunya rebrà al voltant de 500M 
d’euros, per impulsar programes de transformació digital a les 
empreses. Per accedir a aquestes ajudes, de fins a 12.000 eu-
ros, les companyies interessades han de contactar amb alguns 
dels “agents digitalitzadors” acreditats per l’administració.

Segons dades de l’Enquesta de clima empresarial de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, es constata que el català només 

està present en un 57% de les pàgines web, una xifra força 
inferior al 80% que registra el castellà i no gaire superior al 42% 
de l’anglès.

Per aquest motiu, les Cambres de Catalunya i la Fundació .cat 
han unit esforços per contribuir a revertir la situació i posicio-
nar el català com una llengua preferent en la implementació 
de polítiques digitals dels negocis. A través de l’eina elKIT.CAT 
ambdues corporacions ajudaran a posicionar les empreses tec-
nològiques que ofereixen els seus productes digitals en llengua 
catalana amb independència de la seva ubicació geogràfica 
arreu de l’Estat. (Font: Redacció AMIC)

Microsoft completa l’adquisició de 
Xandr a AT&T

L’adquisició de Xandr 
per part de Microsoft 
a AT&T es va tancar 
oficialment, segons va 
anunciar l’empresa, 
dilluns, cosa que li per-
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metrà augmentar el seu negoci publicitari, especialment a la 
televisió connectada i vincular-lo a la publicitat a les cerques. 
Els termes financers de l’acord no van ser revelats, però els 
informes estimen el preu al voltant de mil milions de dòlars.

“Estem entusiasmats de combinar la nostra comprensió de 
l’audiència, la tecnologia i la base de clients de publicitat global 
amb les plataformes basades en dades de Xandr per a solu-
cions de publicitat digital”, va declarar el VP corporatiu de Mi-
crosoft Advertising, Rob Wilk. El desembre del 2021, AT&T va 
acordar vendre la seva unitat de tecnologia publicitària progra-
màtica Xandr a Microsoft.

L’acord no només dóna a Microsoft la possibilitat d’augmentar 
el suport per a la segmentació sense cookies i augmentar les 
preferències de privadesa, sinó que també vincula Microsoft 
més estretament amb la televisió connectada (CTV). Alguns 
suggereixen que l’acord va ajudar la companyia a vincular una 
associació amb Roku per mostrar com els anuncis de televisió 
afecten la cerca en línia. Al NewFronts d’aquest any, Roku va 
anunciar un programa d’anuncis shoppable, inserció d’anuncis 
lineals dinàmics i una col·laboració amb Microsoft. (Font: produ.
com – infografia: Adweek)
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Els anunciants locals necessiten 
solucions fàcils i especialitzades per 
als paquets digitals
Per Christian Scherbel, fundador i CEO Smartico / Bloc de so-
lucions publicitàries innovadores 

 
A molts països, els diaris locals han patit un fort descens. Mas-
sa sovint, es culpa d’una caiguda de la rellevància o de l’interès 
local, o dels gegants globals com Google i Facebook. Però mi-
rar els tipus d’anunciants que els diaris locals van aconseguir 
reunir amb les seves presències digitals en comparació amb les 
seves capçaleres impreses mostra un repte molt més profund i 
diferent que els editors locals encara no han resolt.

Digital depèn totalment de grans comptes (vendes directes i 
indirectes). A la impremta, els comptes petits (vendes directes) 
sempre van constituir una part molt rellevant de la combinació 
d’ingressos. Però en digital, es descuiden.

Des que es va inventar Internet, hi havia aquesta promesa de 
contingut gratuït (un error ja comès i cobert llargament a tota 
la indústria) però també d’accessibilitat global des de tot arreu 
gràcies al poder dels algorismes i les màquines.

Les coses van anar “glocal”. Les grans campanyes van ser reserva-
des per marques globals que apareixien automàticament als diaris 
locals sense que els equips de vendes haguessin de fer res. Aquesta 
va ser la primera promesa del que ara coneixem com a programàtic.

Però tenint en compte la promesa de vendes programàtiques i 
indirectes gairebé 20 anys després del joc, veiem que Google 
amb la seva Xarxa de Display de Google es va enriquir increï-
blement. En el cas concret dels Estats Units, es va necessitar 
almenys un 30% de retallades i es van publicar anuncis a través 
d’Internet a un cost per mil dòlars d’1 a 5 dòlars EUA a tots els 
llocs web d’alta, mitjana i baixa qualitat que hi hagués que po-
guessin afegir una simple etiqueta publicitària de Google.
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En comparació, la impressió sempre ha estat sobre la ven-
da directa. Això és cert no només amb els comptes regionals 
clau i els anunciants nacionals, sinó sobretot amb la massa 
d’anunciants locals. Fins i tot en els anys daurats de la impre-
mta dels anys setanta i vuitanta sense aquesta base, la majoria 
dels diaris haurien fet pitjors negocis només confiant en vendes 
indirectes, agències i grans comptes globals.

Aleshores, per què ara?
Confiem en Google per omplir el nostre inventari d’anuncis digi-
tals, les grans agències per reservar les nostres posicions més 
destacades i les marques globals per publicar les seves cam-
panyes nacionals.

Però per als centenars d’anunciants locals que encara són molt 
fidels a la impressió, encara no hem trobat una solució per fer-
los passar al digital. Amb els molts editors amb els quals par-
lo, sempre veig el percentatge d’anunciants locals que gasten 
menys de 1.000 dòlars en impreses que també fan digitals a 
menys d’un 10%-20%. Això malgrat tots els esforços interns, 
les agències externes, els equips de vendes digitals i el zeit-
geist digital.

Per què deixem aquests diners sobre la taula? En altres pa-
raules, per què aquests representants de vendes i anunciants 
locals no ho entenen? Després d’haver vist desenes de canvis 
de publicitat local últimament, la meva resposta és que només 
reduir l’oferta en termes d’impressions d’anuncis, però amb la 
mateixa complexitat en termes de formats, opcions d’orientació 
i paraules de moda, no fa la màgia.

Els anunciants locals (com els artesans locals) tenen un dia 
dur a la feina i tornen a casa tard, just per sopar. Ara han de 
navegar per espais d’auto-reserva com Facebook, pensar en 
una bona idea per dissenyar un baner, millorar una pàgina de 
destinació, i comprendre un informe del percentatge de clics del 
X% i el ROI que això significa.

El problema
Això és massa complex! Simplement no ho fan i no tenen 
temps. Una idea és oferir-los una solució de servei complet on 
creeu un baner sense cap informació dels anunciants basat en 
anuncis impresos, pàgina d’inici, xarxes socials i la pàgina de 
destinació corresponent. Per cert, Facebook i Google no poden, 
mai volen ni voldrien fer això.
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Assegureu-vos de publicar els seus anuncis només localment 
i en llocs destacats en un entorn creïble (com ara el vostre lloc 
de notícies local). Informeu sobre l’atenció i les interaccions a 
la pàgina de destinació en lloc dels percentatges de clics. Això 
crea una història més completa per a l’anunciant local.

Oferir el mateix model de negoci, les mateixes opcions comple-
xes, el mateix enfocament només digital i els mateixos informes 
que ho feu per als comptes clau i els grans gastadors nacionals 
és un carreró sense sortida.

L’art és automatitzar aquest nou enfocament sense arribar a ser 
uniforme ni avorrit. Els anunciants locals encara estan ansiosos 
i disposats a gastar diners, però necessiten una solució que 
respongui als seus desitjos i necessitats específiques. La seva 
confiança en els mitjans locals es manté. (Infografia: imma.org)

Desinformació i qualitat dels mitjans: 
com afecten les notícies falses a la 
indústria de la publicitat digital

La desinformació continua sent una preocupació nefasta que 
planeja sobre el panorama digital. Els professionals dels mi-
tjans estan cada cop més inquiets per la difusió de contingut en-
ganyós; de fet, els experts el marquen com la més preocupant 
de totes les amenaces de qualitat dels mitjans.

Així, tenint en compte els perills que la desinformació presenta 
per al panorama digital, com poden els anunciants protegir de 
manera proactiva les seves campanyes contra aquesta ame-
naça creixent?
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En la seva darrera investigació, IAS es va associar amb You-
Gov per descobrir els reptes que plantegen la desinformació, la 
desinformació i les notícies falses a les estratègies de mitjans 
digitals. La nostra investigació va trobar que el 63% dels ex-
perts en mitjans reporten nivells alts o molt alts de preocupació 
per la propagació de la desinformació; el 73% dels experts en 
mitjans estan d’acord o molt d’acord que els compradors i ve-
nedors d’anuncis han d’evitar activament la desinformació; i el 
42% dels experts en mitjans estan preocupats per l’impacte en 
la reputació de la seva empresa en cas d’una adjacència prope-
ra a la desinformació. (Font: MAE – il·lustració: IAS)

NOTA: El Butlletí us convida a que baixeu la investigació com-
pleta, Desinformació i qualitat dels mitjans, per explorar les ac-
cions que els experts en mitjans digitals estan duent a terme 
per protegir les seves campanyes contra l’amenaça creixent de 
la desinformació. CLICAR AQUÍ  

El mercat publicitari mundial creixerà 
un 8% el 2022

Es preveu que la inversió publicitària mundial creixi un 8,0% el 
2022, segons l’últim informe de pagament Advertising Expendi-
ture Forecasts, de Zenith, publicat aquesta setmana. Un petit 
descens respecte a la taxa de creixement del 9,1% publicada 
per Zenith el desembre de l’any passat. L’increment es veu-
rà afavorit pels Jocs Olímpics d’Hivern, les eleccions de mig 
mandat als EUA i la Copa del Món de futbol, que per primer 
cop tindrà lloc en el període de més intensitat publicitària de 
l’any, just abans de Nadal. Enfrontant-nos a aquesta situació, 
el creixement s’alentirà fins al 5,4% el 2023, just abans que 
els Jocs Olímpics d’Estiu i les eleccions presidencials als EUA 
contribueixin a impulsar-lo fins al 7,6% el 2024. 
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Les previsions de Zenith per a l’Europa Occidental, Amèrica del 
Nord i MENA per a aquest any es mantenen sense canvis, amb 
una pujada del 12%, 7% i 6% respectivament. Amèrica Llati-
na ha disminuït lleugerament , del 9% al 8%, però Àsia-Pacífic 
ha pujat de 6% a 7%, gràcies als bons resultats de l’Índia. Els 
greus problemes a Rússia i els seus socis comercials més pro-
pers, després de la invasió d’Ucraïna, provocaran un descens 
del 26% a la inversió publicitària a Europa Central i Oriental, 
encara que la majoria dels altres mercats de la regió continua-
ran creixent.

A Espanya, les previsions de creixement s’han moderat lleu-
ment amb els darrers esdeveniments . L’alça de preus a 
l’energia i les matèries primeres no ajuda, però seguim amb 
una previsió del +5,8% d’increment d’inversió. L’estudi preveu 
un increment de dos dígits per al mitjà online espanyol, mentre 
els mitjans impresos continuen el descens i la televisió, malgrat 
la previsió d’increments de costos, tindrà un lleu descens en el 
volum d’inversió. (Font il·lustració: La Publicidad)

Sis de cada deu professionals tenen 
una planificació de mitjans o inversió 
específica per a TV connectada

El 63% dels professionals del sector tenen una planificació 
de mitjans o inversió específica per a TV connectada, segons 
l’Estudi de Televisió Connectada 2022 d’IAB Spain, elaborat 
per Elogia. Una altra de les dades interessants és que un 75% 
percep a la seva companyia, o entre els clients que gestiona, 
interès pels avantatges competitius de la TV connectada com a 
mitjà publicitari per arribar als consumidors. Entre els principals 
motius pels quals els professionals usen TV connectada des-
taquen que és mesurable i el seu ROI es pot determinar, que 
permet avançar-se a la competència en accions innovadores i 
que presenta els mateixos beneficis que la TV no connectada.
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La necessitat de disposar de mitjans que garanteixin alta co-
bertura es posiciona com el principal fre. No obstant això, tenir 
un coneixement més gran sobre les possibilitats que ofereix i 
disposar d’un expert en l’empresa animaria els professionals a 
invertir més en TV connectada. La gestió del pressupost publi-
citari a TV connectada es gestiona principalment mitjançant el 
departament de TV (31%) i digital (29%). A més, nou de cada 
deu utilitzen el model de compra/venda programàtic . Les mètri-
ques que generen més confiança són el percentatge de visionat 
(49%) i la freqüència (44%). FAST (36%), AVOD (35%), TVOD 
(33%) i SVOD (33%) es posicionen com els models de comer-
cialització de TV connectada més coneguts. 

Les plataformes més utilitzades són: Netflix, YouTube, Ama-
zon Prime Video, HBO, Disney+, Movistar Plus+, AtresPlayer 
i Mitele. YouTube (88%) i Mitele (81%) són les plataformes de 
TV connectada on més publicitat es consumeix, i YouTube es 
posiciona com la plataforma on els usuaris estarien més dispo-
sats a veure publicitat a canvi de certs avantatges (69%). En 
aquest sentit, els principals  drivers  per veure més publicitat 
són un menor preu mensual de subscripció, ofertes de serveis 
gratuïts i que la publicitat no talli escenes importants. Segons 
revela l’estudi, la publicitat es tolera millor a plataformes gra-

tuïtes (4,2/10) que a plataformes de pagament (1,5/10). (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Dirigentes Digital). 
NOTA: El Butlletí us acosta l’Estudi de Televisió Connectada 
2022 d’IAB Spain, elaborat per Elogia. CLICAR AQUÍ  

El consum en diferit es manté als 7 
minuts de mitjana per persona al dia.

El consum en diferit és de 7 minuts per persona al dia, cosa que 
representa el 4% del total consum televisiu. A la vostra disposició 
l’informe complet d’Audiència en Diferit del mes de maig 2022.

Mentrestant, l audiència acumulada del consum en diferit 
aquest mes és de 20 milions, amb una mitjana diària de 4 mi-
lions. Les cadenes que tenen un major consum en diferit són 
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A3, La1, T5, Cuatro, La Sexta, Calle 13, TNT, La2, #0 per M+ i 
AXN, entre les deu primeres.

L’emissió més vista aquest mes de maig en diferit és Master-
chef (La1, 02-may-22) amb 543.000 espectadors d’audiència 
mitjana (el 25% del total audiència aconseguida per l’emissió 
de concursos és per la seva audiència en diferit).

En el cas de les ‘Temàtiques de Pagament’, el consum en diferit 
suposa el 15% del total del consum de pagament. (Font: Barloven-
to – infografia: Kippel01.com). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofe-
reix l’Informe audiencia TV: Diferido, de Barlovento. CLICAR AQUÍ  

A mesura que més usuaris s’allunyen 
de les xarxes socials, els anuncis 
natius ofereixen una experiència 
alternativa potent

Per primera vegada en els seus 18 anys d’història, Facebook va 
informar aquesta primavera d’un descens en els seus usuaris 
actius diaris , amb una caiguda d’un milió de DAU el quart tri-

mestre del 2021, en comparació amb el trimestre anterior. Això 
s’alinea amb una tendència que estan observant des de fa un 
temps a Outbrain, a mesura que la gent s’allunya de la navega-
ció sense sentit cap a una experiència d’Internet més intencio-
nada i amb un propòsit. I el seu estudi global amb un proveïdor 
extern, Savanta, afirma aquesta tendència, amb diversos punts 
de dades notables que revelen els comportaments canviants 
de l’audiència.

Aquí teniu un resum 
d’alguns dels punts clau 
descoberts a l’estudi Out-
brain-Savanta:

• El 21% dels consumidors 
globals tenen previst pas-

sar menys temps a les xarxes socials en els propers 6 mesos. 
• D’aquests, el 39% estan fora de línia per complet. Un 33% 
està treballant o estudiant i un 36% visita llocs web amb contin-
gut editorial, com ara llocs de notícies nacionals i locals i llocs 
d’estil de vida.
• Els usuaris confien més en els llocs d’estil editorial que en les 
xarxes socials.
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• El 75% dels consumidors confia en el contingut i les recoma-
nacions vistes en un entorn editorial enfront del 54% que confia 
en el contingut i les recomanacions sobre el contingut generat 
pels usuaris de les xarxes socials.
• Els anuncis són més fiables als entorns web editorials que a 
les xarxes socials.

La confiança dels usuaris també s’estén a la publicitat. El 68% 
dels consumidors confien en els anuncis que es veuen en en-
torns editorials enfront del 55% de les xarxes socials. A més, és 
molt més probable que els qui prenen decisions de la llar confiïn 
en el contingut i les recomanacions que veuen en entorns edi-
torials que els que no prenen decisions. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: outbrain.com). NOTA: El Butlletí us 
facilita l’estudi Power of Native, d’Outbrain i Savanta. CLICAR 
AQUÍ 

Equmedia i Zosmamedia guanyen el 
concurs de la Generalitat Valenciana

Dividit en dos lots, Equmedia ha resultat adjudicatària del co-
rresponent al servei de planificació estratègica i difusió a través 

de mitjans de comunicació de campanyes, insercions publici-
tàries, accions especials, anuncis oficials, accions d’informació, 
difusió i divulgació de projectes per a la promoció del País 
Valencià. Aquest lot compta amb un pressupost de 5 milions 
dʻeuros, dʻacord amb la informació publicada a la Plataforma de 
Contractació de lʻEstat.

Mentrestant, Zosmamedia ha guanyat el lot corresponent als 
serveis de planificació estratègica i difusió a través de mitjans 
de comunicació de les campanyes institucionals o accions es-
pecials de la Generalitat d’interès social, dotat amb un pressu-
post de 5 milions d’euros més. Tots dos contractes tenen pre-
vista una durada de dos anys. (Font: MAE)

El Govern de l’estat prepara una 
campanya publicitària per aturar 
l’auge del joc i les apostes
El Ministeri de Sanitat està preparant una campanya publicitària 
que posi límit al joc i les apostes . L’Executiu considera que 
està creixent aquesta activitat i que sobretot afecta les perso-
nes vulnerables. Per això, veu d’interès públic difondre en mi-

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3369.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_3369.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tjans massius una campanya publicitària que alerti dels perills 
d’aquest tipus de pràctiques. El Govern espanyol preveu que 
estigui a punt per a l’últim trimestre d’ aquest any.

Cal recordar que aquest executiu ha restringit recentment la 
publicitat de les cases d’apostes en línia, que ja només es po-
den anunciar de matinada i els han prohibit patrocinar equips 
esportius. Limitacions que han causat una caiguda de la inver-
sió publicitària d’aquest tipus d’anunciants, molt actius fins a 
l’entrada en vigor de la llei.

Ara, Sanitat veu amb “preocupació creixent el potencial ús 
‘patològic’ d’internet (…) com a facilitador d’altres conductes 
addictives, especialment dels jocs d’aposta i el joc en línia entre 
adolescents”, segons diu el briefing de la campanya. D’acord 
amb una enquesta del 2020 encarregada pel Govern, el 6,7% 
de la població de 15 a 64 anys ha jugat amb diners en línia 
durant l’últim any, davant del 3,5% del 2017. Sobretot, juguen a 
Internet els joves de sexe masculí. Fins i tot, un 10% dels me-
nors reconeixen que aposten per Internet, quan és una pràctica 
prohibida per a ells. El percentatge es dispara al 64% de la 
societat si s’afegeix també el joc presencial.

El Govern de l’estat alerta que cada vegada hi ha més població 
amb trastorn del joc, malaltia que les apostes en línia afavoreix, 
segons el brífing de la campanya. (Font: Dircomfidencial)

L’Ajuntament de Tortosa treu a 
licitació la planificació i inserció 
publicitària
L’Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa el procés de licita-
ció per adjudicar el servei de planificació, negociació i inserció 
de publicitat en els mitjans de comunicació de les campanyes 
institucionals. 

El pressupost base de licitació és de 171.074,38 euros (sense 
IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El 
termini per presentar ofertes finalitza el 20 de juny. (Font: Co-
municació21)
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Mort a les “cookies”
Per Andrea Rosales, professora de Comunicació de la UOC / 
COMEIN-UOC

 
Les cookies tenen data de caducitat. Google ha dit que prescindirà 
de les cookies de tercers a partir de mitjan 2023 (Goel, 2021). 
L’entramat que ha sostingut gran part del negoci de la publicitat a 
internet s’ensorra. Hi ha tingut a veure en part la crisi de reputació 
de les cookies, però també la pressió dels principals competidors 
de Google i les possibilitats de la intel·ligència artificial.

De fet, Google ja ha anunciat diverses vegades que està dis-
posat a posar fi a les cookies de tercers. És a dir, aquelles que 
comparteixen informació entre diferents pàgines web i que han 
estat fonamentals per personalitzar la publicitat que veus a di-

ferents pàgines web. Les cookies de tercers permeten que la 
publicitat es basi no només en el que fas al website on ets, 
sinó també en el que has fet a tots els altres websites que fan 
servir la mateixa plataforma de publicitat. I tot i que, al final, 
això serveixi perquè vegis repetidament publicitat d’un producte 
que acabes de comprar, la veritat és que la publicitat a internet 
aixeca tot tipus de crítiques quan, malgrat tota la informació que 
recull, no encaixa amb els teus interessos actuals, i és menys 
criticada quan si que encaixa amb els teus interessos.
 
Les cookies són cada vegada menys benvolgudes pels usuaris, 
que, amb tot, les accepten massivament. És més fàcil accep-
tar-les que intentar combatre-les. La seva crisi de reputació és 
deguda al rastreig detallat de l’historial de navegació, que es 
fa servir per personalitzar individualment la publicitat. El sis-
tema ha aixecat tot tipus de crítiques, que el veuen com una 
amenaça a la privacitat de l’usuari. No obstant això, ja hi ha 
altres sistemes, per exemple de Chrome i Firefox, que utilitzen 
alternatives a les cookies, per personalitzar els anuncis sense 
necessitat de fer un seguiment individualitzat detallat.
 
Amb tot, Google des de la seva posició de monopoli, ha pogut 
mantenir l’ús de les cookies malgrat totes les crítiques en contra 
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seva. Chrome és el navegador més popular (Vailshery, 2022) i 
Google Ads és el sistema de publicitat a internet més popular 
(Thanh, 2021). I la seva alternativa a les cookies també es fo-
namenta en aquesta posició de privilegi.
 
L’alternativa a les “cookies”
L’alternativa a les cookies serà un sistema que satisfaci els 
anunciants, però també hauria d’assegurar la protecció de da-
des personals, complir amb les lleis actuals i, en general, amb 
els drets humans. Les plataformes i els anunciants estan dispo-
sats a baixar el nivell d’efectivitat de la publicitat, a canvi de no 
recollir dades personalitzades i neutralitzar la resistència dels 
usuaris a les cookies. És a dir que, la competència entre els di-
ferents navegadors o plataformes de publicitat a internet passa 
per la seva reputació pel que fa al respecte per la privacitat de 
l’usuari.
 
Google ja ha presentat l’API de Topics, que permetrà prescin-
dir de les cookies de tercers. Topics compararà els llocs web 
que hagi visitat l’usuari durant les tres últimes setmanes per 
definir els cinc temes de més interès per a cada usuari i oferir 
la possibilitat a l’anunciant d’ajustar els seus anuncis a Chrome 
segons els temes més afins a cada usuari. L’usuari, al seu torn, 

podrà veure quins són els temes que li han assignat i esborrar 
els que no li interessin. El sistema, per tant, es fonamenta en 
l’ús de Chrome. Google ja no necessita les cookies, perquè, per 
mitjà del sistema d’identificació de Chrome, ja coneix totes les 
pàgines que visita cada usuari.
 
Més enllà d’això, poc se sap sobre quins altres factors es tindran 
en compte en la selecció dels temes d’interès. Es pot suposar 
que faran ús d’algorismes d’intel·ligència artificial per ajustar la 
predicció dels temes d’interès amb més precisió.
 
D’altra banda, gran part del negoci digital es concentra en el 
nivell de personalització possible dins d’un mateix lloc web. 
Per a això, s’utilitza Google Analytics 4 i els seus sistemes 
d’intel·ligència artificial. Google Analytics 4 pot traçar tota 
l’activitat d’un usuari en una pàgina web. Al seu torn, els seus 
algorismes d’intel·ligència artificial li permeten predir l’activitat 
d’un usuari i personalitzar els anuncis segons la seva activi-
tat prèvia. Per exemple, podria canviar el preu d’un producte 
segons les probabilitats de compra de cada usuari, cosa que 
desafiaria el dret a un tracte just i igualitari a totes les persones, 
aprovat el 1948 per les Nacions Unides (United Nations, 1948). 
(Infografia: Unocero)
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Un web ajuda a escriure correus en 
anglès (i altres idiomes) molt millor 
que amb el Traductor de Google

 
L’anglès per a moltes persones pot suposar un gran problema. 
Però és una realitat que en nombroses ocasions cal enfrontar-
s’hi en contactar amb una empresa que no té un servei d’atenció 
al client en castellà. Tot i així, abans d’entrar a pànic, has de sa-
ber que a internet hi ha nombroses eines per poder ajudar-te en 
el dia a dia. I encara que sembli mentida, també hi ha eines que 
us ajudaran a redactar emails de manera intel·ligent amb tot el 
que necessiteu en anglès o en qualsevol altre idioma, segons 
explica a Genbeta José Alberto Lizana.

Segurament hem pensat en fer servir el traductor de Google, 
que és la via d’escapament que qualsevol persona té a la mà. 
Però és que més enllà de l’idioma a utilitzar, també cal tenir en 
compte diferents aspectes com ara la composició de les frases 
o la presentació del propi correu electrònic. Això és una cosa 
que el traductor de Google no pot fer, ja que traduirà de manera 
literal un text que tu introdueixis. Però això canvia completa-
ment amb Rytr, tot un descobriment.

A internet es pot trobar el servei de Rytr, el qual a través d’una 
simple frase et redactarà un correu electrònic a punt per enviar. 
Com imaginaràs, aquest és un web que està centrat especial-
ment en la intel·ligència artificial. En entrar-hi, simplement us 
heu de registrar, ja sigui amb el correu electrònic o qualsevol 
tipus de xarxa social. Podeu ampliar la informació en aquest 
link. (Font: Genbeta – infografia: google)

Europa aprova l’ús d’un carregador 
universal per a tots els mòbils

Aviat serà una realitat no haver de preguntar si algú té un 
carregador d’iPhone, ja que la Unió Europea ha acordat 
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l’obligatorietat de vendre un carregador universal únic per a tots 
els dispositius mòbils, inclosos no només telèfons sinó també 
tauletes i càmeres. La mesura entrarà en vigor durant la tardor 
del 2024, mentre que queden fora de la universalitat, per ara, 
els ordinadors portàtils.

Tot plegat s’ha aprovat aquest dimarts al ple del Parlament Eu-
ropeu, previ acord amb representants dels 27 països membres. 
La iniciativa busca harmonitzar el port d’entrada perquè l’USB-
C, utilitzat en tots els telèfons que utilitzen el sistema Android, 
es converteixi en l’entrada estàndard per a tots els aparells. 
Així, tots podrien recarregar-se amb el mateix carregador i no 
caldrà comprar-ne un de diferent per a diferents dispositius.

L’objectiu de la mesura és limitar les més d’11.000 milions de 
tones de deixalles i restes tòxiques de cables que cada any es 
malbaraten a tot el món. A banda de l’argument mediambiental, 
la mesura també es justifica pel bé del consumidor, que ja no 
haurà d’acumular carregadors diferents. La mesura tira enda-
vant malgrat la forta oposició d’Apple, principal afectada, i que 
defensa el seu model de càrrega. (Font: Nació Digital)

‘Imatge’, el projecte d’IA de Google 
que crea imatges a partir de textos

Google ha presentat el seu projecte d’ IA com un model de 
difusió de text a imatge, que planteja una  alternativa  a l’IA 
d’OpenAI, Dalle-2, que és el nom d’aquest projecte, ofereix 
l’oportunitat de crear imatges fotorealistes a partir de textos 
descriptius.

Imatge està construït a partir de  grans models lingüístics  per 
aconseguir la profunda entesa del llenguatge que assoleix la 
seva tecnologia. Així mateix, treballa en conjunt amb  models 
de difusió  per a la creació d’imatges amb més nivell de fidelitat. 
És a dir, imatges que s’adeqüin amb més eficiència a les des-
cripcions realitzades al text.

NOVES EINES
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D’acord amb les declaracions de Google, un dels principals des-
cobriments que han realitzat en el desenvolupament d’Imatge, 
és que  la integració d’amplis models de llenguatge augmenta 
la fidelitat i l’alineació imatge-text , molt més que augmentar la 
mida del model difusió d’imatges. Així, els models de llenguatge 
genèrics de grans dimensions, que estan pre entrenats en la 
interpretació de corpus de textos (sèrie de fragments de llen-
guatge estructurats), són ideals per a les funcions d’aquest pro-
jecte d’IA. A més, permeten aconseguir imatges d’alta qualitat 
i relació amb el text com les que hem vist. (Font: La Publicidad 
– il·lustració: Locura Informática Digital)

Google Chrome permet fer cerques 
punxant sobre una foto

Google ha estat treballant per integrar millor les seves eines de 
cerca visual de Google Lens al navegador per permetre nous 
tipus de cerques que puguin identificar el que veus, no només 
buscar coses que escrius. L’objectiu és desplegar una nova 
manera d’utilitzar Google Lens a l’escriptori. En lloc d’obrir una 
pestanya nova per fer una cerca, podreu utilitzar Lens a la ma-
teixa pàgina del vostre navegador Chrome per fer coses com 

traduir el text d’una imatge, identificar un objecte en una imatge 
o obtenir la font original d’una imatge.

Amb els canvis anunciats auesta setmana, Google Chrome in-
trodueix una manera d’utilitzar la imatge com a punt de partida 
per a una nova cerca des de la pàgina web on et trobes, en lloc 
de requerir que iniciïs una nova consulta sobre la imatge des de 
la cerca d’imatges de Google.

Google diu que la nova funció s’està desplegant a partir d’avui 
tots els usuaris de Chrome. La funció és similar a la funció 
d’imatge inversa que es troba al nou navegador de Microsoft, 
Microsoft Edge, on les cerques són realitzades per Bing. En 
aquest enllaç, des de Genbeta es podrà aprendre a treballar 
amb aquesta nova eina. (Font: Genbeta)
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Les universitats públiques de 
Barcelona, les més exigents per 
accedir a Periodisme, Publicitat i 
Comunicació Audiovisual
Per Dircomfidencial

Milers de joves han començat aquesta setmana els exàmens 
de Selectivitat. En uns dies es veuran obligats a decidir el rumb 
de la seva carrera professional i molts es decanten per Perio-
disme, Publicitat i Relacions Públiques, tres disciplines que 
s’imparteixen en total a 32 universitats públiques a l’estat es-
panyol. La primera s’ofereix a 22 facultats, la segona, a 19; i 
l’última, a 26. No obstant això, aquestes xifres serien encara 
superiors si es contemplessin universitats privades i graus com-
binats.

Les qualificacions que han d’obtenir els estudiants per accedir 
a aquests estudis registren contrastos rellevants entre univer-
sitats, que arriben fins i tot a superar els 7 punts sobre 14 de 
diferència. A la mitjana de notes d’accés que s’exigeixen per a 
cadascun d’aquests tres estudis, les universitats públiques de 
Barcelona són les que encapçalen la classificació.

De les cinc universitats amb notes més altes, tres són barcelo-
nines. La Universitat Pompeu Fabra és la més exigent, amb una 
barrera d’11,82 punts en la puntuació mitjana, encara que tam-
bé ho és a cadascun dels tres graus universitaris. La segueix 
la Universitat de Barcelona -on només s’imparteix Comunicació 
Audiovisual- amb 11,42. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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La Universitat de Saragossa i la Universitat de València ocu-
pen el tercer i quart lloc, amb 11,31 i 11,10 punts respectiva-
ment; i al cinquè lloc s’ubica una altra universitat barcelonina: 
‘l’Autònoma’, amb 11,07. Accedir a aquests graus a Barcelona 
és més difícil que a Madrid. 

A la demarcació barcelonina, la mitjana de notes de tall de les 
tres disciplines es marca a 11,44, mentre que a Madrid a 9,13 .

D’aquests tres estudis, Comunicació Audiovisual és la carrera amb 
la nota mitjana de tall més elevada (9,28), seguida de publicitat i 
relacions públiques (8,98) i, finalment, de periodisme (8,65).

Per als joves que aspirin a matricular-se a Periodisme, les uni-
versitats on tindran més difícil l’accés són: Universitat Pompeu 
Fabra (11,3), Universitat de Saragossa (11,3) i Universitat de 
València (11,25). Per a Publicitat i Relacions Públiques, els 
pics més alts els registra la Universitat Pompeu Fabra (12,25), 
la Universitat Autònoma de Barcelona (11,55) i la Facultat de 
Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de 
Madrid (11,45) ). Finalment, les notes d’accés més altes per 
a Comunicació Audiovisual les exigeix la Universitat Pompeu 
Fabra (11,91), la Universitat de Barcelona (11,42) i la Facultat 

de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de 
Madrid (11,11).

Per contra, les demés opcions més accessibles les trobaran 
a quatre universitats públiques que només demanen als seus 
estudiants potencials una nota d’accés superior a un 5 per a les 
seves tres titulacions. Són: el centre de Villanueva de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, la Universitat de Burgos, el centre 
Universitari Eusa de la Universitat de Sevilla i la Universitat de 
Vic. (Infografia: Dircomfidencial)

Primers speakers confirmats per al 
World News Media Congress 2022, que 
se celebra a Saragossa al setembre
Del 28 al 30 de setem-
bre, Saragossa acollirà 
aquest any el World 
News Media Congress, 
una trobada organitza-
da per WAN-IFRA, pre-
sidida per Fernando de Yarza, i que se celebra des del 1948. Es 
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tracta de la reunió anual de líders de mitjans més prestigiosa del 
món a què normalment assisteixen entre 700 i 1.500 executius 
de més de 80 països i que aquest any celebra la seva 73a edició. 

Durant els tres dies de l’esdeveniment, es durà a terme un de-
bat crític sobre el futur del periodisme en què es tindran en 
compte els darrers successos a Europa, que han posat de ma-
nifest els nous reptes a què s’enfronten els editors de notícies, 
tenint en compte que la sostenibilitat, la llibertat, la democràcia 
i la prosperitat estan en perill clar en el context actual.

Aquesta setmana ja s’han anunciat els primers speakers, entre 
els quals destaquen Emma Tucker, editora del britànic The Sun-
day Times, guardonat com a Periódico de l’Any el 2021; José 
del Río, redactor en cap del diari argentí La Nación, premiat pel 
seu periodisme de dades; l’expert en desinformació i fake news 
Craig Sillverman, de ProPublica; o la sud-coreana Saemmool 
Lee, cap d?innovació digital del centenari diari Dong-A Ilbo.

A més, es duran a terme nombrosos esdeveniments:
_ Guardó Golden Pen of Freedom (Ploma d’Or a la Lliber-
tat). Lliurat per WAN-IFRA en reconeixement a una acció o re-
portatge excepcional per a la causa de la llibertat de premsa.

_ Cimera Mundial de Líders de Mitjans. Una sèrie de conferèn-
cies dirigides a editors, CEO de mitjans, CEO i tots aquells com-
promesos amb la creació d’organitzacions de mitjans sostenibles.
_ Cimera Mundial d’Editors. Pensada per als líders que posen 
el periodisme i la llibertat al davant en dirigir les seves editorials 
en aquests temps difícils.
_ Cimera de Dones a Mitjans. Una reunió estimulant per do-
nar suport a la iniciativa de WAN-IFRA, pionera al sector, per 
augmentar la veu i el lideratge de les dones a la indústria dels 
mitjans d’informació.
_ Dia Mundial de les Notícies. Una campanya global, cele-
brada anualment el dia 28 de setembre, que permet a les re-
daccions mostrar la història i el valor del periodisme. El 2022, 
les activitats del Dia Mundial de les Notícies formaran part del 
World News Media Congress.
_ Premis Digital Media Mundial. Única competició digital global 
a la indústria. Els guanyadors de 2022 són seleccionats dentre 
els guanyadors de les edicions regionals del premi en 2021.

Per a tots els editors interessats a assistir a l’esdeveniment, 
tota la informació la trobaran aquí:https://wan-ifra.org/
events/espana2022/?pagetype=tickets. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Wan-Ifra)
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Prisa Media es deslliga de 21 
treballadors subrogant les seves 
funcions

Els treballadors de Prisa Media han mantingut aquests últims 
dies un enfrontament públic amb la direcció de la companyia 
després de confirmar-se el maltractament a part de la redacció. 
Des del Comitè d’Empresa confirmen que l’editora d’ El País 
ha subrogat el treball de 21 dels membres de la seva plantilla, 
empitjorant-ne les condicions de treball, però mantenint-ne la 
producció.

La plantilla denuncia els plans de la companyia al mantenir els 
21 treballadors a les mateixes instal·lacions, juntament amb els 
mateixos companys i equips, però sense romandre a la com-

panyia. Això suposa un pas enrere tant en els drets com en les 
condicions laborals.

Per als treballadors de Prisa, el fet que Prisa segueixi endavant 
amb la subrogació del departament de Video no només deixaria 
desprotegida part de la plantilla, sinó que “és el primer pas per 
a un model de negoci que del que desconeixem els plans”, han 
reconegut en un comunicat.

Unanimitat a tots els seus mitjans: La queixa l’han fet pública 
de manera unànime des dels Comitès d’empresa de tots els 
mitjans del grup: el diari AS, Cinco días, El País, Prisa Media, 
Prisa Radio i Factoría. Tots asseguren que l’aposta per reduir el 
pes salarial de la plantilla incidirà en la qualitat dels continguts i 
serà el còmput total dels treballadors els que acabaran pagant 
les conseqüències d’aquesta decisió.

Una decisió de què es responsabilitza directament Miguel Ba-
rroso, partícip del consell d’administració de la companyia que 
seria partidari d’aplicar aquestes retallades inicials sobre la 
plantilla. (Font: Prnoticias – fotografia: Información Center)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Formació al Col·legi de Periodistes

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.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs sense res-
tricció horària. De l’1 al 30 de juny (8 hores) - El vídeo és el 
contingut més consumit en smartphones i tablets. A més, es pot 
viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les 
aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un smartpho-
ne es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable 
a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament professional. Els 
participants en aquest curs, impartit per Jordi Flamarich, apren-
dran a elaborar peces amb una qualitat professional. Encara 
queden places disponibles!

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.

Introducció al periodisme de solucions.- Curs Presencial. 
Barcelona. Dimarts 21 de juny (De 10.00h a 13.00h) - El curs, 
dirigit per Elena Ledda, explorarà els entrellats del periodisme 
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de solucions, els passos clau per explicar una història de solu-
cions i donarà eines pràctiques, consells i recursos per aplicar 
aquest tipus de periodisme, combinant amb exercicis pràctics.

Webinar: Utilitza Canva de forma professional.- Sessió on 
line en directe. Dimecres 22 de juny (De 10.00h a 11.30h) - 
Canva és una eina online que ens permet crear peces gràfiques 
per compartir a les nostres xarxes socials, web o mailings, així 
com peces de papereria per imprimir. Canva s’ha convertit en 
una eina indispensable per als professionals de la comunica-
ció gràcies a la seva flexibilitat i possibilitat de crear continguts 
atractius. En el webinar, conduït per Marta Aguiló, veurem les 
seves funcionalitats i aprendrem a treure el màxim profit de 
l’eina.

Tècniques de Negociació i Lideratge.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dijous 23 i 30 de juny (De 10.00h a 14.00h) En aquest 
curs, impartit per Josep Salvat, abordarem tant les qüestions 
bàsiques a tenir en compte a l’hora de comunicar-nos amb la 
“part contrària” com aquells comportaments verbals i no verbals 
que cal tenir en compte en tots els processos de lideratge i 
negociació, tan vers un equip humà com per dirigir un projecte 
professional amb la visió més transversal possible. 

Tècniques i claus de l’entrevista.- Curs Presencial. Barcelona. 
Dimarts 28 de juny (De 15.15h a 19.15h) - Aquest curs, dissenyat 
per Aurora Anton, va dirigit a professionals que volen aprofundir 
en el gènere de l’entrevista des d’un vessant adaptat a la nova 
situació del sector i a les noves eines de comunicació. S’incidirà 
en el caràcter informatiu de l’entrevista, posant de relleu el paper 
de l’entrevistador com a investigador i conductor en un discurs on 
són claus l’empatia, el saber escoltar, el ritme i els silencis, així 
com la capacitat per improvisar i saltar-se el guió.

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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Dow Jones troba que l’experimentació 
condueix a l’èxit de la subscripció
Per Chandler Weiberg, escriptor, Austin / Bloc de INMA

 

L’experimentació permet a les empreses obtenir informació in-
creïble sobre els llançaments de productes, però no totes les 
empreses estan aprofitant aquesta oportunitat. 

“Podeu veure el futur”, va dir Peter Gray, vicepresident de pro-
ducte de Dow Jones. “Qualsevol idea [o] hipòtesi que tingueu 
sobre un producte existent, teniu la capacitat de veure el futur i 

mostrar-lo a un petit percentatge de la vostra audiència i esbri-
nar què passaria si ho feu de veritat.

“L’experimentació és la millor eina empresarial que ha existit mai”.

Moltes vegades, les empreses creuen erròniament que 
l’experimentació obre la porta al risc, però va dir que l’ expe-
rimentació redueix el risc en lloc d’introduir-lo. Va dir que creu 
que l’experimentació és una necessitat, no una opció dins d’un 
negoci. 

La mentalitat d’experimentació
Gray va dir que els equips han d’encarnar una mentalitat 
d’experimentació per convertir-se en una marca impulsada per 
experiments. El primer pas és que el lideratge canviï la seva 
mentalitat, ja que configura tot l’equip perquè canviï la seva 
mentalitat i els seus processos. 

El fracàs també forma part de la mentalitat de l’experimentació: 
“També és probable que fracassi, i això està bé”.

La investigació de l’experiència d’usuari és una eina que pot 
refinar i augmentar el percentatge d’èxit abans d’un llançament. 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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“Quan tinguem dissenys de diferents variacions d’alguna cosa, 
els mostrarem a la gent abans de llançar-lo com a experiment 
en directe”, va dir Gray. 

Va dir que solia pensar que aquest temps es perd, però ha 
trobat el contrari: “Redueix el nombre d’experiments que has 
d’executar per arribar al resultat final i els experiments són molt 
més cars que la investigació dels usuaris”. 

“Tots podem practicar la mentalitat d’experimentació, indepen-
dentment de si tenim accés a la funcionalitat d’experimentació”, 
va dir.

Experiments d’estructuració
La primera part del procés d’experimentació és la recollida 
d’objectius i resultats clau (OKR). 

El següent és determinar on provar aquests experiments. “Fem 
un lloc per a qualsevol mètrica que estem intentant fer un segui-
ment, com ara cada 300 subscripcions, d’on provenen?” va dir 
en Gray. “És difícil assegurar-se que maximitzaràs el ROI dels 
teus esforços si no saps on és l’acció orgànica”.

A continuació, es forma una hipòtesi basada en anàlisis, experi-
ments anteriors i investigació d’UX seguida d’un rigorós procés 
de prova de seqüències. “Amb l’experimentació, mai estàs dis-
cutint què fer, sinó quina seqüència fer-ho”.
Finalment, es creen esborranys de disseny per a l’experiment i 
es posa en marxa l’experiment. 

A partir d’aquí, el producte passa a la implementació dins de 
la marca o a un repositori d’informació. Si el llançament no va 
tenir èxit, es torna a la taula de dibuix per buscar altres maneres 
possibles d’executar l’experiment. 

“Donar el focus al vostre negoci a través de saber què no funcio-
na, sovint és tan valuós com saber què funciona”, va dir Gray. 

Insights de l’experimentació
Els experiments amb ofertes de subscripció proporcionen “una 
quantitat impactant de valor que s’amaga a la vista”, va dir 
Gray, i va mostrar exemples de com els editors poden aprofitar 
aquesta informació. 

Amb el llançament d’una pàgina de pagament de membres, The 
Wall Street Journal va rebre comentaris per eliminar els gràfics 
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innecessaris i la còpia que explicava a l’usuari coses que ja 
sabien sobre la marca abans d’arribar a aquesta pàgina. 
El segon exemple de Gray va subratllar la importància de “dir-li 
al vostre client el que creieu que ja sabia”. 

En aquest cas, una crida per unir-se a l’adhesió al Wall Street 
Journal va utilitzar dues CTA: una que reiterava la credibilitat 
de la marca i la segona simplement recordava a l’usuari què 
estava a punt de comprar. 

“Vam pensar en la cosa més estúpida i senzilla del moment, 
vam pensar que no calia dir-ho”, va dir. “Això va tenir un aug-
ment del 37% en la compra, només per aclarir què estava pas-
sant”.

Simplement suavitzar el llenguatge de crida a l’acció va ajudar 
el Wall Street Journal a guanyar nous clients.  

L’experimentació també va tenir èxit per a la pàgina del butlletí 
dels seus membres. Els comentaris van suggerir fer el flux més 
fàcil i senzill eliminant l’espai, els blocs i els colors addicionals, 
va dir Gray: “L’ull és un múscul, cal dir-li a l’ull on t’agradaria 
que vagi”. (Infografia: Dow Jones)
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Per què els editors haurien de prestar 
més atenció a Pinterest
Per AMI / Asociación de Medios de Información

La plataforma de cerca visual Pinterest, que avui dia compta 
amb més usuaris actius que Twitter, ha llançat noves eines per 
ajudar les empreses a generar audiències socials lleials i explo-
rar fonts d’ingressos sense explotar.

Encara que existeix des de fa més d’una dècada, els editors ho 
han ignorat, encara que diversos experts que asseguren que 

s’estiguin perdent alguna cosa: aquesta plataforma de cerca 
visual pot ser una opció per al creixement d’ingressos.

Pinterest funciona per desar i compartir imatges i vídeos que es 
vinculen a un lloc web principal. Els usuaris guarden els seus 
(imatges o vídeos) creant categories anomenades taulers. Si 
els pins reben una gran participació dels usuaris, com ara des-
ats, clics i impressions, poden generar un trànsit força important 
per al lloc web principal.

Com pot ajudar Pinterest als editors?.- Encara que no hi ha 
formes òbvies d’utilitzar Pinterest per a les notícies. La gent 
l’usa principalment per trobar inspiració per a qualsevol tema, 
des de viatjar fins al disseny d’interiors o com preparar un pas-
tís. El contingut aquí ni tan sols és cronològic, cosa que el fa 
perfectament inadequat per a la publicació de notícies, però 
molt interessant per al descobriment de contingut d’estil de vida 
i la generació de nous ingressos.

Segons l’informe de Prediccions 2022 de Pinterest, els termes 
de cerca com a “consells d’inversió” o “diari de planificació fi-
nancera” han augmentat un 195% i un 90%, respectivament, 
en els darrers dos anys, impulsats en gran mesura pels millen-
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nials. Parlant-ne: un terç dels que viuen al Regne Unit amb un 
ingrés familiar de més de 100.000 lliures anuals són a Pinterest, 
segons Comscore.

El potencial per a comerç electrònic

Com mostren les darreres prediccions per al 2022 de l’Institut 
Reuters, la majoria de les marques de mitjans busquen tenir una 
combinació de models d’ingressos que combinin el pagament 
dels lectors, els anuncis, els esdeveniments i, de vegades, el 
comerç electrònic. S’espera que les compres socials s’enlairin 
aquest any, ja que s’espera que altres plataformes visuals com 
Instagram, TikTok i Snapchat s’inclinin cap a aquesta àrea. Si bé 
els ingressos del comerç electrònic s’adapten millor als editors 
d’estil de vida, els mitjans de comunicació podrien explorar no-
ves oportunitats que brinden les anomenades compres socials.

Amb el llançament dels seus Idea Pins el maig passat, Pinterest 
ara ha facilitat que les empreses augmentin la participació de 
l’audiència i obtinguin ingressos a través d’anuncis i patrocinis. 
Els pins d’idees us permeten afegir fins a 20 pàgines d’imatges 
i vídeos relacionats que els usuaris poden lliscar per obtenir el 
que busquen.

Quins mitjans ja són a Pinterest?

Algunes sales de redacció, com ara NPR o el New York Times, 
ja estan utilitzant la plataforma per impulsar-ne el contingut. 
Així, el NYT va crear una sèrie de taulers que van des de Dia 
de Sant Valentí fins a Retrats de celebritats que mostren el tre-
ball visual de l’editor. El tauler d’”Editorials i articles d’opinió” té 
més de 1.000 pins que enllacen amb articles d’opinió extensos 
a la seva web. I encara que el compte té menys de 300.000 
seguidors, cosa que és insignificant per a un editor amb més de 
8 milions de subscriptors, genera més de 10 milions de visites 
mensuals.

Altres editors, com NBC Sports, The Times i Sunday Times, The 
Guardian, LA Times o Daily Mirror, tenen presència a la plata-
forma i la utilitzen principalment per impulsar contingut sobre 
disseny d’interiors, moda, menjar, viatges i cultura. Tot i que 
Pinterest no és la seva prioritat.

A mesura que Pinterest continuï creant formats de contingut 
innovadors per als usuaris, els editors descobriran el seu po-
tencial per generar una audiència lleial a través de contingut 
personalitzat. (Infografia: Pinterest)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
Pinterest Predicts 2022, un estudi que reflecteix els temes de 
tendència a partir de les cerques dominants i creixents de més 
de 400 milions d’usuaris a tot el món. CLICAR AQUÍ 
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Decàleg per a una bona entrevista
Per Francisco J. Rodríguez Baena / Report.cat

 
No, no és només posar en marxa la gravadora i fer que qui tens 
al davant ompli el silenci. Tot plegat és un pèl més complex. Pot 
semblar una obvietat, sí, però sovint tenim a oblidar-ho.

Pensem un moment en una situació habitual. El teu cap ne-
cessita aquella entrevista per obrir la secció de Política, o de 
Cultura, i has de fer cantar, al preu que sigui, aquell polític, ar-
tista, futbolista –que Déu ens agafi confessats en aquest cas!– 
o escriptor. És més, has de fer que digui allò que potser ha re-
petit un milió de vegades en entrevistes anteriors. O arrencar-li 

allò que t’han demanat els de dalt. Més enllà que sigui legítim 
cercar una resposta determinada sobre un tema d’interès pú-
blic, sovint els periodistes sentim que no li hem tret tot el suc 
a l’entrevistat, o que no hem viscut la trobada al cent per cent. 
Que el nostre producte final no llueix o que no es diferencia del 
d’altres.

Perquè, qui no ha notat a vegades que no acabava d’estar cen-
trat entrevistant algú? O bé s’ha adonat que en el moment de la 
transcripció, quan ja no hi ha marxa enrere, no ha estirat d’un fil 
que li tendia l’entrevistat en forma de declaració sucosa?

A continuació us oferim un decàleg per intentar superar aquests 
obstacles i fer una bona entrevista. Ha estat construït a partir 
dels consells de periodistes que s’han fet un fart de fer intervius. 
Agafeu la llibreta i –serveixi això com a punt zero del decàleg– 
tranquils, que amb constància i pràctica, tot acaba sortint.
 
1- La importància de connectar amb l’altre
El periodista i Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Már-
quez, Gabo, comparava les entrevistes amb l’amor. “Es neces-
siten dues persones per a fer-les, i només surten bé si aquestes 
dues persones s’estimen”, va escriure en un article publicat a El 
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País el juliol 1981 en el qual afegia que, en cas de no haver-hi 
aquesta estima entre entrevistador i entrevistat, el resultat serà 
un enfilall de preguntes i respostes. I el que és pitjor, un mal 
record. O una esbroncada.

Per la seva part, Aurora Antón, periodista i professora i respon-
sable del curs Tècniques i claus de l’entrevista del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya –que va celebrar cinc edicions entre 
2012 i 2017–, el més important és “interessar-se per l’entrevistat 
i buscar una faceta diferent de la persona”. “Sempre és pos-
sible connectar amb l’entrevistat”, sosté, malgrat la possible 
distància ideològica, social o personal. Els gestos, la manera 
de parlar, els ritmes de les respostes, els silencis… Conèixer 
aquestes idiosincràsies de l’entrevistat ens ajudarà a entendre’l 
i guanyar-nos, per tant, la seva confiança. “Cal observar i sentir, 
escoltar amb tots els sentits”, proposa Antón.

2- Ves preparat… i disposat a engegar-ho tot arribat el cas
Anar molt preparat és a vegades una espasa de doble fil. 
Preparar-se un qüestionari, portar documentació que supor-
ti les nostres preguntes i que faci entrar en contradiccions a 
l’entrevistat, o bé dotar-nos de material tècnic com ara tauletes 
és recomanable, però també pot ser la nostra perdició. Paul 

Connolly, un dels periodistes darrere de la sèrie de Netflix Insi-
de the World’s Toughest Prisons, en la qual entrevisten presos 
als penals més perillosos del món, reivindica en una entrevista 
a Journalism.co.uk la necessitat d’estar oberts a sortir-nos del 
nostre preuat guió. “Si estem massa pendents del qüestionari, 
perdem fils més interessants que es van obrint”, alerta. Quan 
l’entrevistat diu alguna cosa que no esperem hem d’estar pre-
parats per estirar d’aquest fil que no teníem previst. “Obrir les 
orelles”, resumeix Connolly, que afegeix que la bona entrevista 
es caracteritza per provocar una reacció “sorprenent i nova” en 
l’entrevistat.

“El guió està fet per saltar-se’l”, coincideix Antón, que considera 
que les preguntes ens porten a respostes “que generen unes 
altres preguntes, sovint més interessants que les que tenim al 
qüestionari”. Gabo ja es planyia fa dècades sobre això. “Molts 
entrevistadors no escolten les respostes per pensar en la pre-
gunta següent”, lamentava.

3- No tens Déu al davant; és una persona com tu
Hi ha entrevistadors, deia Gabo, que pensen que faran l’interviu 
de la seva vida. Alguns, davant d’aquesta sensació, s’espanten. 
“El que no saben –i és molt útil que ho sàpiguen– és que tots 
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els entrevistats amb sentit de la responsabilitat estan més es-
pantats que ells”, assegurava l’escriptor colombià. “Tots som 
simples humans”, recorda en aquest sentit Antón, que recoma-
na “desmitificar” qui tens al davant. 

Molt en la línia del que deia Gabo, Connolly recorda que, sovint, 
“és més fàcil ser un entrevistador que un entrevistat”. “I això la 
gent sovint ho oblida”, reconeix.

Així i tot, la por escènica, sigui pel personatge o per l’indret on 
es fa l’entrevista, pot jugar-nos una mala passada. Jaume Vilal-
ta, professor i periodista, assenyala al seu llibre El reportero en 
acción que és en aquests moments quan cal “aguantar el tipus” 
davant de segons quina persona a qui hem de fer una pregunta 
compromesa. “No pots arronsar-te a la meitat de la formulació 
de la pregunta perquè t’intimidi la cara del personatge”, subrat-
lla. Sigui qui sigui.

4- La gravadora no ho capta tot
Aquest punt serveix, no tant per a ràdio i televisió, com per a 
la premsa escrita. Anton recorda aquí les lliçons del professor 
Lluís Bonada, que recomanava muntar l’entrevista –una bona 
entrevista– a partir de les notes que hàgim pres durant la troba-

da. I és que “el cassette”, tal com pronunciava Gabo el 1996 da-
vant l’Assemblea de la Societat Interamericana de Premsa, no 
pot ser un “substitut de la memòria”. “La gravadora sent, però 
no escolta, i repeteix com un lloro”, afegia. Una opinió similar 
a la d’una altra llegenda del periodisme, el nord-americà Gay 
Talese, que pensava que la gravadora “empobria” la professió.

En aquesta línia, Antón creu que “transcriure tal qual” signifi-
ca “no haver estat present” a l’entrevista. “L’entrevista és una 
obra d’art, no pot convertir-se en una entrevista zàping”, sosté 
aquesta periodista. Al cap i a la fi, es tracta, defensa Antón, 
de mantenir una conversa “fluida” amb el personatge per, més 
tard, reproduir l’essència d’aquesta a partir de les notes que 
has pres.

Sigui com sigui, gairebé ningú descarta al cent per cent l’ús 
del magnetòfon, ja que serveix de salvavides i d’element pro-
batori en cas de conflicte o discrepàncies. Això sol passar en 
les entrevistes polítiques, mesurades al mil·límetre i a on cada 
paraula es mira amb lupa.
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5- Si t’equivoques, no t’enfonsis
Per molt que preparem una entrevista, el marge d’error sempre 
hi és present. Una equivocació en el càrrec, en el nom, o bé en 
la situació judicial del personatge pot engegar-ho tot en orris. O 
donar pas a no ensopegar-ne ni una. Perdre’s. Quedar fora de 
joc. “No hi ha res que et deixi més fora de combat que un entre-
vistat et digui a l’inici que una cosa que has dit no és correcta”, 
avisa Connolly.

No obstant això, el periodista irlandès recomana no entrar en 
pànic. Demanar disculpes immediatament i centrar-se en els 
aspectes positius de l’entrevista. “Fins i tot els professionals ex-
perimentats ho fan”, recorda. Antón opina el mateix: “Ens equi-

voquem, som humans; reconeixem l’error, demanem disculpes 
sense fuetejar-nos i seguim endavant”. “Amb humor, si pot ser”, 
remarca.

6- Millor amb humor i amabilitat que amb agressivitat
I és que l’humor és un alleujament universal de les tensions. 
“És el nostre aliat”, considera Antón. Això, però, té molt a veure 
amb la manera de fer de cadascú. Hi ha periodistes més inci-
sius, més tallants, i d’altres que no ho són tant. Un aspecte que 
no vol dir, tanmateix, que siguin els uns pitjors que els altres o 
que no estiguin fent la seva feina de manera correcta. La perio-
dista i professora s’adscriu a aquella dita que diu que es cacen 
més mosques amb mel que amb vinagre. “Cadascú té la seva 
manera de treballar, però crec que no cal barallar-se”, defensa, 
i reconeix que “no per ser més incisius o incòmodes traurem 
més informació”. “A vegades és al contrari”, assevera.

Per la seva part, Connolly recomana canviar de tema en els 
moments més tensos i deixar l’objecte de l’ofensa per a un al-
tre dia. Però com diu la dita, tants caps tants barrets. Hi ha 
qui sosté, per contra, que si sortim contents i somrients amb 
l’entrevistat és que no hem fet una bona entrevista.
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7- No ho oblidis mai: ets l’intermediari d’un missatge 
Els periodistes som intermediaris d’un missatge d’interès públic. 
Antón advoca per tenir sempre presents els espectadors, lectors 
o oients, als quals hem de “proporcionar les respostes que ne-
cessiten escoltar”. Això, sovint, té a veure amb la complexitat del 
missatge. A aquest respecte, Vilalta, en el seu llibre, defensa que 
si el personatge exposa conceptes complicats, nosaltres com 
a periodistes “podem reinterpretar” allò que ha dit de manera 
“més clara” i demanar-li que ens validi el resum. Per a Connolly, 
“l’entrevistador brillant” es col·loca al darrere i, malgrat controlar 
la situació, deixa que parli l’entrevistat fins al punt de no saber 
que està revelant informació que no pensava que diria.

8- Que no fugin d’estudi: tu portes el control de la situació
Els entrevistats poden optar per fer servir tàctiques d’evasió per 
no respondre les preguntes més incòmodes. El cas més clar –
però no l’únic– és el del polític que respon allò de “el que ha de 
saber realment és”. Hi ha polítics de tot el ventall ideològic que 
excel·leixen en aquest aspecte, les entrevistes dels quals no 
solen aportar gaire al debat públic. Per tant, en cap cas hem de 
deixar que marxin per les branques. Repreguntar o rescatar la 
pregunta inicial que no hagi estat resposta és determinant per 
completar una bona entrevista.

Això no impedirà, tanmateix, que l’entrevistat pugui passar a 
ser hostil davant la nostra insistència. Per a aquests casos, 
Connolly recomana ser professional i no caure en les provoca-
cions. No prendre-s’ho a la valenta.

9- L’hora dels adéus 
“El més difícil d’una entrevista no és saber per on començar-la, sinó 
per on acabar-la”. Paraules de Gabo, que va escriure a Radar el 
1997. No és cap menudesa saber com podem donar per finalitzada 
una conversa. I és que posar fi a una entrevista és un art en si mateix.

Connolly, com a les millors pel·lícules, és partidari dels comiats 
ràpids, “curts i directes”. Antón, per la seva banda, considera 
que un periodista ha d’acabar una entrevista “amb moltes pre-
guntes”. Si és el cas, no patiu, perquè aquest serà el mateix 
efecte que l’escrit causarà en el lector, que després de llegir 
l’entrevista voldrà saber més d’aquell personatge.

10- Sigues autèntic. Tingues seguretat en tu mateix
Al cap i a la fi, aquesta fórmula serveix per a tot. “L’entrevistador 
ha de controlar sempre la situació”, assenyala Connolly. Antón, 
per la seva banda, fa una crida a ser “autèntics” i “confiar” en la 
manera de fer de cadascú.
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 Com hem vist, no hi ha una única manera de fer entrevistes, 
d’enfrontar-se a la tasca de seure davant d’algú per fer-li pre-
guntes. Amb tot, és un gènere proper a la ficció i adjacent a la 
literatura. “Una nova forma d’art”, com proclamava Jim Morri-
son, cantant de The Doors, que pensava que l’autoentrevista 
era “l’essència de la creativitat”. D’acord, però que mai no falti 
un periodista a l’altra banda de la taula per seguir fent pregun-
tes. Que d’això es tracta. (Fotografies: coe.int i The Council of 
Europe)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La innovació és clau per connectar 
amb les noves audiències
Per Jorge Rodríguez / IJNET Xarxa Internacional de Periodistes

 
Aliar-se amb creadors de continguts de xarxes socials, investi-
gadors i professionals de diferents disciplines pot ser una opor-
tunitat perquè el periodisme recuperi alguna cosa de la seva 
influència a l’opinió pública.

És molt probable que la majoria de periodistes professionals 
durant el nostre temps a la universitat escoltem allò del “quart 
poder”, i la gran influència que van arribar a tenir els mitjans de 
comunicació durant gran part del segle passat. Tot i això, tot 

va canviar amb el nou segle, les noves tecnologies i les xarxes 
socials.

La influència a l’opinió dels mitjans de comunicació, especial-
ment a les audiències joves, ha decaigut considerablement, 
però no ha desaparegut del tot. “Els periodistes segueixen ju-
gant un paper molt important a informar les audiències sobre 
realitats que gairebé ningú coneix”, va comentar Claire Dallies, 
que dirigeix el mestratge de turisme sostenible a una universitat 
de Guatemala.

Però tots sabem que la importància que moltes audiències do-
nen a la informació noticiosa és molt més baixa del que va ser 
en anys anteriors, i que les seves fonts d’informació ara són 
plataformes com YouTube i TikTok.

Periodisme per al desenvolupament?
Segons l’informe Periodisme, mitjans i tecnologia: tendències i 
prediccions per al 2022 , realitzat i publicat per l’Institut Reuters 
de la Universitat d’Oxford, tots els mitjans del planeta van patir 
una caiguda de les seves audiències el 2021. “En certa ma-
nera, tant els periodistes com que les audiències han quedat 
esgotats per la implacable intensitat de l’agenda informativa i 
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pels debats cada cop més polaritzats sobre política, identitat i 
cultura”, i és per això que, sempre segons l’informe, el periodis-
me s’ha de “centrar en allò bàsic”, i així recuperar la confiança 
de les audiències.

La pregunta que sorgeix aleshores és: què és el bàsic per al pe-
riodisme? Per a Maria Almillategui, comunicadora i presidenta 
de l’Associació Panamenya de Periodistes i Comunicadors de 
Ciència (APANPECC), per respondre’ns aquesta pregunta ens 
hem de fer altres preguntes clau com “qui és la nostra audièn-
cia? i on és? Cal saber què demana el mercat. No ens podem 
quedar estancats. Hem de ser disruptius i innovar”.

Com? Per exemple, creant un podcast setmanal amb convidats 
experts en temes de desenvolupament rural; enviant butlletins 
als nostres subscriptors amb històries sobre gastronomia ances-
tral, albirament d’aus o alternatives a l’aire lliure per a la família; 
o produint vídeos curts a TikTok o Instagram comptant el darrere 
de càmeres amb algun entrevistat o l’exercici periodístic quotidià.

A la innovació hi ha lloc per a gairebé totes les idees, ja que 
vivim en una època en què consumim de tot. És per això que, 
com a periodistes, ens toca aprendre a identificar el tipus 

d’informació que esperen consumir les audiències, així com el 
to, el tracte i la presentació d’aquests continguts.

La millor font d’informació està a l’abast de la nostra mà, li-
teralment. Hi ha milions de persones al món que creen con-
tingut, i no només de balls, sinó que molts parlen sobre la 
guerra d’Ucraïna, de gastronomia, de física, de matemàtica, 
d’informàtica i de futbol.

La diferència, i un possible avantatge competitiu per als comu-
nicadors professionals, és que, si bé tots els creadors de con-
tingut actuals es basen en les tendències i modes del moment, 
uns ho fan basats en informació no verificada, mentre que altres 
sí que ens prenem el temps per investigar, consultar i contrastar 
la informació que ens arriba a les nostres mans.

La innovació, en aquest cas, no es tracta només de crear nous 
espais, sinó de ressaltar els avantatges que els productes pe-
riodístics tenen per sobre de la resta que hi ha al mercat.

Obrir el cercle
Res del que s’ha dit fins ara tindrà algun impacte a la realitat 
dels periodistes i comunicadors, si no va acompanyat de pro-
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cessos d’aprenentatge formals, que ens permetin adquirir co-
neixements que no posseïm. Però, fins i tot amb això de vega-
des no n’hi ha prou, perquè la quantitat de continguts que ens 
envolten de vegades són aclaparadors, cosa que sobrepassa la 
nostra capacitat d’adaptar-nos.

Primer de tot, cal acabar d’acceptar que aquells anys del “quart 
poder” van quedar fa molt de temps en el passat. En aques-
ta època, el periodista ja no corre amb avantatge respecte a 
qualsevol altra persona que publica contingut a Internet, que 
treballa en recerca o maneja dades d’una manera diferent de 
com nosaltres ho fem. Lluny de demonitzar els altres, podria ser 
més beneficiós aliar-se amb altres creadors, que tenen conei-
xements que nosaltres no fem servir.

Això, a més d’apropar-nos a noves audiències, ens donaria 
també l’oportunitat d’accedir a un gran ventall d’històries amb 
una interessant varietat d’enfocaments, personatges i esce-
naris. Aleshores, la combinació entre una formació constant i 
l’obertura envers altres professionals pot ser un primer pas cap 
a la innovació dels nostres productes i continguts periodístics.

És precisament amb aquesta idea que un mitjà de comunicació 
llatinoamericà, Revista Late, va fundar la seva escola de perio-
disme dirigit, òbviament, a periodistes, però també a un altre ti-
pus de professionals interessats a aprendre a explicar històries. 
“Donem cursos que donin alhora continguts per a periodistes i 
narrativa periodística per a altres disciplines”, va explicar Daniel 
Wizenberg, membre de Late.

Aquesta podria ser la forma d‟innovació més revolucionària de 
totes: obrir els espais a persones interessades a compartir in-
formació contrastada, des d’un punt de vista diferent al dels pe-
riodistes. “Molts periodistes tenen ganes de compartir històries 
sobre la cerca per solucions i moltes vegades no saben com 
fer-ho. És molt important donar suport als processos de forma-
ció de periodistes i comunicadors, perquè és a través seu que 
els altres sectors de la societat es poden sumar a causes de 
benefici comú”, va concloure Dallies. (Infografia: USFQ)
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El correu brossa com a negoci: 360 
euros per enviar propaganda a 50.000 
periodistes
Per Alberto Ortiz / elDiario.es

 
Empreses, institucions i organitzacions diverses paguen a pla-
taformes perquè facin enviaments massius de notes de premsa 
a comunicadors i professionals de la comunicació: els emissors 
al·leguen interès informatiu per justificar unes pràctiques que 
poden xocar amb la protecció de dades.

L’empresa líder del sector que ha inaugurat una planta circular 
d’envasos de vidre, la companyia que ha augmentat les vendes 

al sector de l’e-commerce o l’alcalde del poble que ha acon-
seguit un rècord amb el meló de més pes. Notes de premsa 
d’aquest estil arriben a les bústies de correu de periodistes i 
comunicadors constantment, la majoria de les vegades sense 
consentiment previ i sense relació amb els temes que cobrei-
xen diàriament. Tot per un preu que oscil·la entre els 100 euros 
mensuals i els 360 per enviament, aproximadament.

Al mercat hi ha diverses plataformes que ofereixen a diferents 
empreses, agències de comunicació, institucions o organitza-
cions de tota mena distribuir els seus comunicats a un compilat 
de llistes de correu electrònic més o menys ampli segons el 
preu. Per exemple, Sprai té diferents opcions que van des dels 
1.000 destinataris fins als 7.000, i fins i tot ofereixen una op-
ció més personalitzada i de més abast. Comunicae té un pack 
complet que promet la publicació de notes de premsa a mitjans 
com EFE, Europa Press, Diario Siglo XXI i El Mundo Financie-
ro: 359,95 euros per un enviament a 50.000 receptors.

La majoria ofereix aquests paquets, semblants als de les com-
panyies de mòbil: tramesa de 1.500 mails, safata d’entrada 
integrada, correus programats, calendari i una plataforma per 
desar els contactes dels periodistes. En el cas de Dispitch, un 
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client pot actualitzar automàticament l’agenda de periodistes i 
algunes funcionalitats més si paga fins a 350 euros mensuals. 
“El poder de sortir als mitjans. Enviar notes de premsa”, diu el 
lema de l’empresa. 

Aquest poder deixa resultats curiosos. Un redactor de elDiario.es, 
amb una safata d’entrada de 55.000 correus sense obrir, va rebre fa 
uns mesos un mail del departament de comunicació de Roams, una 
asseguradora, amb el següent assumpte: “Estàs assegurat per a la 
propera catàstrofe?”. “El volcà de La Palma que acaba d´entrar en 
erupció ha obert la veda sobre quins danys es cobreixen en el cas 
d’aquest tipus de fenòmens naturals”, s’esplaiava la nota. 

N’hi ha que fins i tot brinden la possibilitat d’afegir la redacció 
periodística de les notes de premsa, un servei que cobren a 200 
euros per enviament i fins i tot 350 si es tracta d’un text que su-
pera les 400 paraules, amb plus per celeritat, com Mediaenvío, 
que afirma a la seva web que té com a destinataris registrats 
periodistes de mitjans com El País, El Mundo, l’agència EFE o 
Televisió Espanyola. 

Aquestes plataformes s’encarreguen de recopilar les adreces 
de correu electrònic dels periodistes, comunicadors –i ara tam-

bé d’influencers o streamers– de diferents bases de dades, com 
les que manegen les associacions professionals de periodis-
tes, encara que també fan un monitoratge digital o manualitzat. 
Mediaddress, una altra d’aquestes companyies, afirma que les 
dades procedeixen “directament de les redaccions”, encara que 
afegeix després que fan controls automàtics a través de la “mo-
nitorització de mitjans”, “el control immediat dels correus elec-
trònics” o la “lectura automatitzada dels articles periodístics”.

“Les dades personals de 
caràcter professional dels 
periodistes i altres profes-
sionals que presten els 
seus serveis en mitjans de 
comunicació procedeixen 
del propi mitjà, dels inte-

ressats o s’obtenen directament del suport físic o electrònic del 
mitjà de comunicació (taca de la publicació, pàgina web del mi-
tjà, etc.)”, expliquen en la seva política de privadesa. 

En una prova gratuïta que ofereix l’empresa apareixen les da-
des de fins a 16.000 periodistes, blocaires o comunicadors –
les tarifes varien entre 1.400 i 1.800 euros anuals–. D’aquest 
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mitjà, per exemple, reflecteix les dades de 43 redactors, amb 
un nivell de detall diferent sobre les seves funcions o camps 
d’especialització dins del diari. 

Una redactora que apareix en aquesta base de dades té la 
safata d’entrada col·lapsada per notes que porten titulars com 
“Et volem portar a l’hort (de Heinz!)”; un altre periodista mostra 
un correu electrònic amb el nou model d’urinaris femenins que 
s’instal·laran per primera vegada al Primavera Sound; i una ter-
cera, el següent de Clíniques EVA: “La Societat Espanyola de 
Fertilitat adverteix sobre el risc de ser mare obesa; El sobrepès 
produeix infertilitat, risc al nadó i dificulta la reproducció assis-
tida”. 

Segons l’advocada experta en protecció de dades, Paloma 
Arribas, de l’estudi Baylos, aquest tipus d’enviament de comu-
nicacions massives està generalment prohibit pel Reglament 
General de Protecció de Dades (RGDP) del Parlament Europeu 
i la llei espanyola de protecció de dades . algunes excepcions: 
una relació contractual prèvia o, en aquest cas, la que al·leguen 
la majoria d’aquestes empreses, l’anomenat interès legítim. “Jo 
vull que vosaltres us assabenteu d’això i entenc que el vostre 
interès està per sobre de la privadesa”, resumeix. 

L’objectiu per a la majoria és, segons les seves descripcions, 
aconseguir per als seus clients “contingut de qualitat” perquè 
“la informació sigui de veritat rellevant i serveixi per millorar” 
la “presència” i “reputació en línia” de l’empresa, com exposa 
Iberian Press, amb 15 anys al mercat i, segons les seves xifres, 
una base amb més de 19.000 periodistes i 4.500 blocaires. És a 
dir, que a un comunicador us arribi una informació que conside-
reu d’interès i l’acabeu publicant. El resultat, però, és moltes ve-
gades incòmode per al receptor, per exemple un periodista de 
la secció de vídeo que marca diàriament desenes de missatges 
com a correu brossa amb títols com: “Què dieta per optimitzar 
el teu somni?”.

És on entren els grisos d’aquest interès legítim. “No val per a tot. 
Si realment m’estàs inundant d’informació que no m’interessa, 
compte, perquè potser no està tan justificat”, explica Arribas. 
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A més, segons detalla, les empreses tenen l’obligació d’oferir 
la possibilitat de donar-te de baixa i d’informar-te de per què 
i d’on t’està arribant aquesta informació a cada comunicació. 
“L’interès funciona a partir d’un consentiment tàcit. Pot fun-
cionar si està fitat i a cada mail hi ha la possibilitat de des-
subscriure’t”, afegeix. 

De vegades, aquest tipus d’empreses envia un correu elec-
trònic al periodista o comunicador avisant-lo que ha entrat a 
la base de dades, amb detalls de la informació que apareix 
a la base sobre aquesta persona i brindant-li l’oportunitat de 
cancel·lar la subscripció. És el cas de la plataforma internacio-
nal Intrado, amb mails que inclouen descripcions com aquesta: 
“Volem assegurar-nos que rebi únicament notes de premsa i 
comunicacions rellevants. Atès que la seva informació de con-
tacte professional és pública, creiem que hi ha un interès legí-
tim que formi part de la nostra base de dades de contactes amb 
els mitjans de comunicació”. Arribas recorda però que l’opció 
d’esborrar-se de la llista ha de figurar a cadascun dels correus. 

Molts dels missatges d’aquest tipus consultats per a aquest re-
portatge, com el de l’urinari femení per a festivals, no inclouen 
el link per donar-se de baixa. D’altra banda, diversos periodis-

tes afirmen que solen prémer el botó de la baixa i tot i així els 
segueixen arribant comunicacions com “Passa un cap de set-
mana fantàstic amb el teu cavall” o informació d’una empresa 
d’impressions 3D. En qualsevol cas, a molts els resulta impos-
sible compatibilitzar les tasques normals amb obrir desenes 
de mails intranscendents per des-subscriure’s un per un. Un 
redactor mostra la safata d’entrada: prop de 180.000 correus 
sense llegir.

Altres empreses ho posen encara més complicat: és difícil sa-
ber si la persona que t’envia el mail ho fa de manera manual 
o mitjançant una d’aquestes bases de dades, i en aquest cas 
conèixer exactament quina per poder demanar una baixa del 
servei. “El primer sempre és preguntar d’on han obtingut el teu 
correu, perquè pot ser públic, però si no ho és, és on és el 
moll”, explica Imanol de Hipólito, advocat expert en propietat 
intel·lectual del bufet Bardají Honrado, que recorda per una al-
tra part que la llei de protecció de dades sí que contempla una 
excepció per als correus corporatius, de persones que pertan-
yen a una empresa, que amplia una mica més el gris. Això sí, 
apunta, les comunicacions sempre han d’incloure la possibilitat 
de la baixa i informació relativa sobre protecció de dades.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Possibles sancions
Les dues empreses, la interessada a distribuir els seus mails i 
la que s’encarrega de fer-ho, han de tenir signat un contracte en 
què la primera s’assegura que la segona ha obtingut la base de 
dades de forma legítima. “Ja no existeix el que abans es deien 
fonts d’accés públic –Internet–, com les que estan publicades 
als butlletins oficials. L’empresa, per tant, ha de justificar davant 
de la interessada que les fonts són legítimes, que les ha obtin-
gut amb el permís del receptor o que està justificat l’interès”, 
diu.

En cas contrari, una possible sanció afectaria tant la companyia 
que vol enviar les notes com la que les distribueix. Si no com-
pleixen la normativa –no hi ha interès legítim i no ofereixen la 
possibilitat d’eliminar la subscripció–, l’usuari afectat pot emetre 
una queixa i fins i tot acudir a l’Agència Espanyola de Protec-
ció de Dades (AEPD), que en darrera instància podria imposar 
multes de milers a centenars de milers d’euros en funció de la 
gravetat de les irregularitats. 

“Una cosa que passa força és que et des-subscrius i ho seguei-
xes rebent”, afirma De Hipólito, que afegeix que “si acudeixes 
a l’AEPD, normalment estimarà aquestes reclamacions i dema-

narà explicacions”. Aquestes sancions, diu, es tradueixen habi-
tualment en una multa d’entre 3.000 i 10.000 euros, però poden 
arribar fins al 2% del volum de negoci de l’empresa. Fa menys 
de dues setmanes, sense anar més lluny, l’ AEPD va imposar 
a Google una multa de 10 milions d’euros per dues infraccions 
“molt greus” de la normativa de privadesa en cedir dades a ter-
cers d’una base on recollien peticions d’usuaris sobre el dret a 
l’oblit. (Infografies: Carlo Farucci, Free PNG i comb.cat)
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Serveix per a alguna cosa la 
publicitat?
Per Mayte Moro, directora de negociació d’Equmedia / Control 
Publicidad

Fa gairebé 40 anys que treballo en aquest món i he hagut 
d’escoltar aquesta pregunta en multitud d’ocasions, normal-
ment quan parlava del sector on treballo.

Com que el meu inici en aquesta professió va ser merament 
administrativa (i era molt jove), gairebé sempre em quedava 
sense paraules i no sabia què contestar. Tampoc no m’ho plan-
tejava seriosament: necessitava treballar. A l’empresa on vaig 
començar érem tots molt joves, ens ho passàvem molt bé i, 
per què enganyar-nos, rebre el salari a final de mes era molt 
satisfactori.

Van passar els anys i, finalment, vaig treballar en un departa-
ment més tècnic. Aquí van començar les meves autèntiques 
reflexions... 

És important saber que, aleshores, tot era molt més senzill que 
actualment. Només hi havia dues televisions: Televisió Espan-
yola i la UHF. Les televisions privades estaven iniciant el seu 
camí, però era complicat. També començava a ser possible 
col·locar publicitat en autobusos (que bonics quedaven els mis-
satges pintats! Sí, “pintats”: amb brotxa!). La gràfica travessava 
els seus millors moments i no hi havia campanya que no esti-
gués al paper, pel prestigi que representava. Els costos eren 
“els costos”, i es parlava de “propaganda”. La publicitat a la 
Xarxa no existia; només alguns visionaris començaven a veure 
que aquest mitjà era el futur i van començar a estudiar i formar-
se: avui són uns triomfadors.

Hi haurà lectors que no sabran ni de què parlo, però, per a mi, 
aquests anys han passat en un sospir.

No vull transmetre nostàlgia en aquestes línies perquè soc una 
completa convençuda que “qualsevol temps passat NO neces-
sàriament va ser millor”. Cal buscar el millor de cada moment i 
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així m’he comportat sempre laboralment, aprofitant cada possi-
bilitat d’aprendre, avançar i créixer.

Aquests anys han passat tantes coses i hem après tant, que 
no he tingut gaire temps per aturar-me i preguntar-me el títol 
d’aquest article. Però, darrerament, quan vaig albirant el final 
de la meva vida laboral, sí que ho he fet, encara que només 
hagi estat per demostrar-me a mi mateixa que no he “perdut” el 
temps fent alguna cosa que no m’aportava res.

El primer que em ve al capdavant és el més obvi: La Publicitat 
dóna menjar a moltíssimes famílies. No cal descriure les pro-
fessions de totes aquelles persones relacionades de manera o 
altra amb la nostra tasca. 

També, i igual d’obvi, és necessària perquè els consumidors 
puguin gaudir de continguts gratis o per molt menys diners dels 
que costaria sense aquesta publicitat. Això no sembla fàcil de 
comprendre per al públic en general quan rebutja la publicitat, 
carrega els “adblocked” al vostre ordinador personal i demo-
nitza els talls publicitaris, els anuncis en gràfica o la invasió de 
publicitat en pàgines web.

Pot ser “Art” amb majúscules. Hi ha anuncis, falques, gràfiques, 
etc. que, quan interaccionen amb tu, t’adones que darrere 
hi ha ofici, mim i destresa. Hi ha campanyes que mouen les 
emocions: nostàlgia, tristesa, amor, alegria… Campanyes que 
no s’obliden, i t’adones que encara et pots emocionar en 20 
segons o amb una única imatge. Campanyes que sorprenen, 
ensenyant que la tecnologia té encara molt, molt recorregut en 
aquesta professió. Campanyes divertides, que ens arrenquen 
un somriure i, fins i tot, una rialla; ens poden arreglar un mo-
ment dolent, una hora dolenta, un dia dolent. Campanyes que 
informen, que ens mostren una cosa que no sabíem, ens ser-
veixen per aprendre. Campanyes que transmeten il·lusió, són 
aspiracionals, creen necessitats… I així un llarg etcètera.

No tot és tan bonic, ho sé. Hi ha publicitat “casposa”, inadequa-
da, políticament incorrecta, fora de context. Tot i que aquest 
tema no deixa de ser tremendament subjectiu: allò que per a 
alguns és divertit, per a altres és ofensiu. El que per a uns és 
groller, per a altres és divertit. 

És clar que la Publicitat SÍ que serveix per a alguna cosa.
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Estic molt orgullosa de treballar en aquesta professió. He co-
negut moltíssima gent i, la seguiré coneixent, que m’ha aportat 
molt. He après moltíssim i segueixo aprenent cada dia de tots 
els que m’envolten. “Un no deixa d’aprendre en fer-se vell, en-
velleix quan deixa d’aprendre”. No sé qui va fer aquesta reflexió 
però és una gran veritat. (Imatge: wearesnoop.com)
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