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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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L’AMIC fa 25 anys i ho celebra 
llançant la campanya Mitjans de 
proximitat, periodisme d’alta fidelitat
Per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació / Redac-
ció AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) 
compleix 25 anys i es converteix en l’entitat amb el col·lectiu 

més gran i divers de mitjans de proximitat als territoris de parla 
catalana, amb 500 capçaleres associades entre mitjans digitals 
i en paper. Una fita històrica per a una associació que va néixer 
el 1997 i que ha anat evolucionant i sabent-se adaptar als nous 
reptes de futur, però sense canviar la seva vocació de servei 
cap als associats. I és amb motiu del seu aniversari que l’AMIC 
ha decidit llançar la campanya “Mitjans de proximitat, periodis-
me d’alta fidelitat”.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, explica que és un eslò-
gan que defineix la missió i la voluntat que l’Associació sempre 
ha defensat. “Perquè des de sempre som fidels als mitjans de 
proximitat professionals i de qualitat, propers a la gent i compro-
mesos amb el bon periodisme. Això és el que ens ha portat a fer 
vint-i-cinc anys comptant amb la confiança de 500 mitjans i amb 
la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per oferir-los 
la informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, 
perquè estimem la premsa, perquè estimem la gent.”

La imatge de la campanya, dissenyada per l’agència de publici-
tat Pixel, que compta amb les veus dels actors Jordi Boixaderas 
i Sílvia Bel, se centra en la fidelitat, la proximitat i el compromís 
amb el bon periodisme que és el que representen els mitjans de 
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proximitat locals i comarcals per a la seva comunitat de lectors. 
Per representar-ho, Pixel ha creat un cor de paper de diari, però 
que alhora uneix símbols del digital com comentaris, xarxes so-
cials, newsletters... per tal de donar representativitat a tots dos 
suports, el paper i el digital. La campanya que començarà a 
mitjans de la setmana vinent es podrà veure i escoltar a TV3, 
Catalunya Ràdio i RAC 1, així com a les 500 capçaleres impre-
ses i digitals que conformen l’AMIC.

D’altra banda, el pròxim 8 de juliol l’AMIC realitzarà la seva as-
semblea anual, enguany a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, i 
serà allà on es presentarà la revista AMIC 25 anys que ha editat 
l’Associació i on s’ofereix una mirada de com es troba el sector 
avui dia, així com reptes de futur i tendències, a més de les ex-
periències dels editors i editores que conformen els mitjans de 
l’entitat. (Infografia: AMIC)

Idees per al futur del periodisme local
Per Asociación Colombiana de Medios de Información

Les notícies locals poden ser un servei essencial que brindi in-
formació diària i ajudi les persones a enfrontar els seus desafia-
ments i assolir els seus objectius. Així ho creuen els periodistes 
d’Outlier Media, una organització de periodisme de servei amb 
seu a Detroit, EE.UU.
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En un article publicat al lloc web del laboratori de periodisme 
de la Universitat de Harvard, Sarah Alvarez, reportera principal 
i fundadora d’Outlier Media, comparteix una sèrie d’idees per 
aconseguir que les notícies locals siguin un servei essencial 
que satisfaci les necessitats d’informació essencial de les au-
diències locals. “Creiem que perquè les notícies locals tinguin 
futur, han d’estar dissenyades per a les persones quan realment 
necessiten informació abans que estiguin dissenyades per a les 
persones quan només tenen curiositat”, afirma Alvarez.

Per a Alvarez, els mitjans locals tradicionals, juntament amb 
moltes organitzacions de notícies més noves, no s’han qüestio-
nat prou si les persones necessiten el seu periodisme o el que 
realment necessiten és informació essencial per a la seva vida 
quotidiana. 

“La desigualtat d’ingressos marca clarament els patrons de 
consum d’informació. Les persones amb menys diners tenen 
menys temps per enfrontar-se a més desafiaments”, diu. La 
seva lògica és senzilla: el grup de persones per a les quals el 
periodisme és més important que la informació és relativament 
petit. A mesura que creix la desigualtat d’ingressos, aquest grup 
es redueix. Així, el grup de persones que necessiten informa-

ció per enfrontar la seva vida quotidiana és gran. “I continuarà 
creixent al mateix ritme que l’empitjorament de la desigualtat”, 
afirma Álvarez.

En aquest sentit, la vida cívica saludable depèn que el perio-
disme s’adapti per atendre primer les necessitats d’informació.

Una necessitat.- Álvarez exposa un exemple per donar suport a 
la seva idea que perquè les notícies locals tinguin futur, s’han de 
construir per a les persones quan realment necessiten informació.

Després d’una forta tempesta a Texas, el Texas Tribune va deci-
dir activar un servei de notícies via missatges de text per poder 
mantenir informats els habitants que estaven patint els talls de 
llum causats pel desastre. El diari enviava informació general 
a través de missatges de text automàtics, però també enviava 
preguntes per saber quina informació específica necessitava 
la gent. Els habitants de Texas van quedar agraïts per l’esforç 
dels periodistes i van aplaudir la rapidesa de pensament de la 
redacció del mitjà. 

Per a la fundadora de The Outlier, aquesta mesura implemen-
tada pel Texas Tribune va en contra d’una tendència a les notí-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cies locals, particularment als primers mitjans digitals, que es-
tan menys enfocats a servir veritablement una àmplia franja del 
públic en general. Les persones que poden dependre o preferir 
una tecnologia com els SMS estan particularment infravalora-
des com a audiència de notícies perquè aquesta preferència 
pot indicar que tenen poc temps o diners disponibles. 

La periodista assenyala que l’impuls per la sostenibilitat a les 
notícies locals allunya els mitjans d’oferir valor a una audiència 
general. “Això ha empès moltes organitzacions de notícies lo-
cals a concentrar-se a construir una banda lleial de subscriptors 
o membres de confiança en lloc d’un suport de base àmplia”, 
diu.

L’oportunitat.- Les notícies locals poden ser un servei es-
sencial encara que no siguin un negoci tan rendible. Si estan 
dissenyades per proporcionar informació valuosa, verificada i 
accessible que les persones necessiten per enfrontar els seus 
desafiaments diaris i assolir els seus objectius, les notícies lo-
cals poden assegurar el futur. 

Sarah Álvarez explica que The Outlier va ser creat per identifi-
car i omplir buits d’informació. Es va crear per satisfer les ne-

cessitats d’informació dels consumidors de notícies de baixos 
ingressos. “Ens enfoquem només a omplir els buits d’informació 
i a la rendició de comptes. Aquest enfocament i les nostres 
col·laboracions ens permeten tenir un impacte com un petit 
equip”, explica.

L’organització té un sistema basat en missatges de text fàcil de 
fer servir en els tres idiomes més predominants a la ciutat de 
Detroit. Les persones poden accedir a informació sobre les se-
ves preocupacions més urgents, inclosos els desallotjaments, 
la desocupació i les vacunes contra el Covid. “Un reporter sem-
pre està monitoritzant aquest feed i posant-se en contacte amb 
les persones que necessiten seguiment. Utilitzem el nostre sis-
tema de SMS com a motor per als nostres informes de rendició 
de comptes. Quan veiem preguntes de rendició de comptes ge-
neralitzats que causen danys greus o es deuen específicament 
a la inacció o les condicions locals, informem i publiquem amb 
una llarga llista de col·laboradors locals”, explica la periodista.

A més, treballen amb una comunitat activa de residents com-
promesos que monitoregen reunions del consell i envien infor-
mació que alimenta els seus informes.
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Com The Outlier, hi ha altres projectes que tenen un esperit 
similar. Per exemple, Flint Beat cobreix l’actualitat a Flint, Michi-
gan. El City Bureau està capacitant futurs reporters a Chicago i 
ofereix el seu programa Documenters per entrenar periodistes 
locals a Detroit, Cleveland i Akron, Ohio. I a la ciutat de Nova 
York, hi ha Documented que busca satisfer les necessitats 
d’informació dels immigrants, un mercat d’uns tres milions de 
persones.

Les claus del model.- Crear dades: Això inclou la recopilació 
de dades de base àmplia i la verificació de notícies d’última 
hora. A les xarxes socials hi ha molta informació, però encara 
cal que hi hagi un registre verificat, precís i accessible del que 
està passant en una comunitat..

Chequejar informació: Això no és només rectificar errors. La 
correcció d’informació també és una defensa contra la desinfor-
mació. És comprendre que les notícies locals només són un ju-
gador en un ecosistema d’informació. Un exemple tant de crea-
ció com de correcció de registres va ser The Covid Tracking 
Project, llançat per The Atlantic però dirigit per voluntaris, que 
va començar quan el govern de Donald Trump estava impulsant 
informació errònia i minimitzant la gravetat de la pandèmia.

Omplir buits d’informació: allò que Outlier fa a Detroit cada dia 
és omplir els buits d’informació. Altres exemples són Documen-
ted, News414 a Milwaukee i inewsource a San Diego.

Investigar: la rendició de comptes és essencial però costosa. 
MLK50 és una potència de recerca local, recolzada en part per 
ProPublica. També hi ha col·laboracions a nivell estatal com el 
Centre de Periodisme Investigador a Puerto Rico.
 
Canviar la narrativa: el canvi narratiu implica la correcció 
d’informació amb un enfocament més ampli. Ajuda les persones 
a contextualitzar la informació nova i les condicions actuals en 
comprendre que les narratives dominants del passat no sempre 
són precises.  

Connectar-vos amb la comunitat: generar connexió amb la co-
munitat és part del treball de molts tipus d’organitzacions comu-
nitàries. Tot i així, els mitjans de proximitat també poden satisfer 
aquesta necessitat essencial reunint grups que altrament esta-
rien polaritzats. 

Una reflexió final.- Els recursos sempre poden ser escassos 
a la premsa local. “En la nostra experiència, decidir on gastar 
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aquests recursos ha de ser un equilibri entre contribuir a un 
ecosistema d’informació saludable i proporcionar recursos que 
els periodistes estiguin capacitats i disposats a proporcionar-
los: fer un registre, corregir aquest registre, omplir els buits 
d’informació, crear responsabilitat, canviar la narrativa. i con-
nectant a la comunitat”, diu Álvarez. 

Per a la periodista, les seves motivacions estan clares: “les nos-
tres comunitats mereixen informació valuosa, verificada i relle-
vant que puguin fer servir per enfrontar els seus desafiaments 
i assolir els seus objectius. També creiem que les comunitats 
valoraran més el periodisme de proximitat si primer en demos-
trem el valor. Demostrar valor és molt més fàcil de fer quan les 
notícies locals es construeixen per crear valor al camí”. Podeu 
llegir l’article sencer de Sarah Álvarez en aquest enllaç. (Info-
grafia: outliermedia.org)
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Un 72,1% dels espanyols admeten 
haver cregut alguna vegada un 
missatge que va resultar ser fals
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Més d’un 72% dels espanyols admet haver cregut alguna ve-
gada un missatge que va resultar ser fals, i no és estrany si 
es té en compte que un 20,4% reconeix també que reenvia els 
missatges sense contrastar la veracitat, segons un estudi de la 

Unió de Televisions Comercials a Obert (Uteca) i de la Univer-
sitat de Navarra.

Quan rebeu un missatge o un vídeo per xarxes o missatge-
ria (WhatsApp o Telegram) contrastes la teva veracitat en al-
gun mitjà de comunicació (televisió, premsa o ràdio) abans de 
compartir-ho? Aquesta és una de les preguntes que es fan al I 
Estudi sobre la Desinformació a Espanya, segons l’estudi de la 
patronal de les televisions privades.

La resposta és afirmativa en un 79,60% dels casos, i negativa 
en un 20,40%, unes contestacions que figuren a l’enquesta re-
alitzada per Barlovento Comunicación a 1.224 persones grans 
entre els passats 15 i 25 de març. La conclusió principal de la 
mostra no deixa cap dubte: el 72,1% dels espanyols ha cregut 
alguna vegada un missatge que després va comprovar que era 
fals, un percentatge que puja al 73% a la franja de 18 a 34 anys.

Els enquestats han respost preguntes sobre la percepció gene-
ral i el paper dels diferents canals de comunicació en l’extensió 
o el fre de la desinformació, així com pels comportaments indivi-
duals i de tercers davant d’aquest fenomen. Com a regla gene-
ral, la mesura més citada per combatre la difusió de continguts 
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falsos és evitar el reenviament de missatges anònims (51%), 
seguida d’informar-se a la televisió, premsa i ràdio (42,7%), així 
com realitzar campanyes educatives (38 ,5%).

Fruit de la desconfiança creixent, els enquestats estimen que 
un 42,1% del contingut que reben és fals. A més, un 83,3% 
manifesta que el volum de desinformació ha augmentat durant 
la pandèmia i la guerra d’Ucraïna. Una percepció que abunda 
en el reconeixement al paper clau que atorguen a les organitza-
cions periodístiques per tallar-ne la proliferació.

La televisió en obert (58,7%), la premsa digital i de paper 
(50,2%) i la ràdio (48,1%) són elegits com els canals pels quals 
es rep una informació més veraç, de més confiança i més con-
trastada. Molt lluny queden les xarxes socials, assenyalades 
per un 8,8%, les plataformes de compartició de vídeo (5,9%) i, 
en darrer lloc, els serveis de missatgeria instantània, que cauen 
fins al 2,6%.

La televisió és el mitjà preferit per informar-se diàriament 
(76,1%), seguit per la premsa tant impresa com digital (44,9%) i 
la ràdio (35,5%). Per darrere queden les xarxes socials (26,9%), 
les plataformes de compartició de vídeo (7,7%) i la missatge-

ria (7,1%). Igualment, la televisió en obert és el mitjà preferit 
(73,2%), més fiable i veraç (59,7%) per informar-se sobre la 
guerra d’Ucraïna.

Quan es tracta d’informar-se, el 84,6% dels espanyols preferei-
xen els mitjans de comunicació a les xarxes socials, gràcies al 
fet que compten amb equips professionals de periodistes que 
contrasten i verifiquen les informacions. Tot i ser grans usuaris 
de xarxes socials, un 75,9% dels joves entre 18 i 34 anys com-
parteix aquesta opinió. (Gràfic: Uteca) Consulta l’estudi AQUÍ

El Govern central supera els 200.000 
euros en subscripcions a mitjans 
impresos
 
El Govern central ha invertit 
més de 200.000 euros en la li-
citació que proveirà lMoncloa 
de publicacions impreses i 
periòdiques per al proper any. 
Un total de 218.814,18 euros, 
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per a ser exactes. Així ho confirma el diari The Objective en una 
de les últimes publicacions que assegura que des de l’Executiu 
s’ha tancat un contracte pel qual s’estipula un 30% de subs-
cripcions digitals i un 70% de subscripcions en paper. Tot mi-
tjançant una licitació de caràcter anual adjudicada a l’empresa 
Dirpubli SL.

No és la primera vegada que aquesta companyia, amb seu so-
cial al sud de Madrid, aconsegueix un contracte públic. La rela-
ció de Moncloa amb la companyia de la qual Pedro Pablo Mora 
ve de lluny. Un exemple és el contracte signat el 2020 quan se 
li va adjudicar un contracte també amb Presidència per un valor 
de 180.000 euros.

Una de les condicions de la licitació és que en el lliurament dels 
diaris l’empresa adjudicatària només podrà utilitzar embolcalls 
o empaquetat realitzats amb productes biodegradables, “absti-
nent-se d’utilitzar-ne d’altres, com plàstics o similars, altament 
nocius per al medi ambient”. Cosa que confirma que el gruix del 
contracte inclou publicacions en paper.

D’aquesta manera, si considerem que una subscripció d’un diari 
en paper té un cost mitjà entre 400 i 500 euros (El País cobra 40 

euros al mes), podem veure que l’abast del contracte cobreix 
com a mínim unes 420 subscripcions. El contracte no detalla si 
en aquest cas s’ha privilegiat tenir moltes subscripcions d’una 
sola publicació o s’ha optat per la varietat de capçaleres.

El departament responsable d’aquest contracte ha estat la Sub-
direcció de l’Oficina Pressupostària i de Gestió Econòmica que, 
alhora, depèn del Ministeri de la Presidència que dirigeix Félix 
Bolaños. (Font: MAE – fotografia: elDiario.es)

Glamour tanca la seva edició impresa 
a Espanya després de 20 anys als 
quioscos
Glamour s’acomiada de la seva edició en paper després de 
dues dècades als quioscos espanyols. Segons pot avançar Dir-
comidencial, el número bimestral de maig-juny, ja disponible als 
punts de venda habituals, serà l’últim que distribueixi la revista 
de moda i bellesa del grup Condé Nast. Espanya es converteix 
així en el tercer país on aquesta capçalera tanca la seva vincu-
lació amb les rotatives i aposta per un model 100% digital. En 
els darrers quatre anys ja ho van fer el Regne Unit i els Estats 
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Units. L’estratègia de la publicació també preveu, segons fonts 
oficials, més sinèrgies de contingut entre països per consolidar 
el seu caràcter global.

Aquesta nova etapa digital de Glamour Espanya serà liderada 
per Carmen Mañana, nomenada fa uns dies Head of Editorial 
Content, el càrrec de responsabilitat més gran de la revista en 
aquest país. Mañana ha treballat en els darrers 15 anys a El 
País, com a coordinadora de contingut de moda i estil de vida 
d’El País Semanal -des del 2016 fins a aquest any- i, prèvia-
ment, des del 2007, com a redactora de Suplements Especials. 
(Font: Dircomfidencial)

Jordi Català, nou president de l’AIMC

El periodista col·legiat i tresorer de la Junta de Govern del 
Col·legi, Jordi Joan Català, ha estat elegit nou president de 
l’Associación para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC). L’organització es va reunir ahir per elegir president i re-
novar els càrrecs de la junta directiva. Català substitueix Marga 
Ollero qui es va convertir en la primera dona a ocupar el càrrec 
de l’entitat. 

Jordi Català és l’actual director d’Anàlisi i Explotació d’Audiències 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Es 
va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) i la seva trajectòria professional va 
iniciar-se a Ràdio Cornellà i Radio Minuto. Actualment, també 
és el coordinador del Grup de TV de l’AIMC. 

La nova junta de l’AIMC està formada per:  Jordi Català 
(CCMA), president; Santiago Pérez Otero (La Voz de Galicia), 
vicepresident; Marta San Pedro (Dentsu Aegis), vicepresident; 
Alfonso Sánchez (Publics Media), vocal; Marta Sáez (OMG), 
vocal; José María Moix (Onda Cero), vocal; Sandra Prosperi 
(Hearst), vocal; Javier Martínez (Grup Godó Digital), vocal; Pa-
blo J. Pérez (Google), vocal; Jon Artolozaga (Group M.), vocal; 
Pilar Merchante (IPG Media Brands), vocal. (Font: CPC)

L’ortografia i la gramàtica del IEC, en 
línia: cinc utilitats pràctiques

S’han publicat a internet tres obres de l’Institut d’Estudis Cata-
lans que fins ara només es podien consultar en paper: la Gra-
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màtica de la llengua catalana (GIEC), la Gramàtica bàsica i d’ús 
de la llengua catalana (GBU) i l’Ortografia catalana (OIEC).

És la segona edició revisada de totes tres obres i els avantat-
ges d’aquesta publicació en línia són, principalment, que s’hi 
podran fer consultes amb un cercador i que es podran actualit-
zar, com ja es fa amb el diccionari (DIEC). Fins ara eren con-
sultables a internet una versió en pdf de l’Ortografia (2017) i 

una versió exclusivament en línia de la gramàtica, titulada Gra-
màtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), a banda els 
diccionaris. Amb aquest pas, doncs, l’Institut completa l’oferta 
en línia de les seves obres. Amplieu la informació des d’aquest 
link. (Font i infografia: Vilaweb)
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Com veu la premsa a Espanya 
l’informe Reuters?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
El Digital News Report, que situa El País com a primer digital 
més llegit d’Espanya, és el més gran estudi global sobre con-
sum de notícies, coordinat pel Reuters Institute de la Universitat 
d’Oxford i a l’estat espanyol per la Facultat de Comunicació de 
la Universitat de Navarra. El Digital News Report 2022 és ela-
borat per l’Institut Reuters sobre la base d’una enquesta online 
a 92.000 persones a 46 països de sis continents i analitza acti-
tuds i hàbits de consum de la informació a nivell mundial.

Els autors de l’apartat dedicat a Espanya a l’informe -Alfonso 
Vara-Miguel, Samuel Negredo, Avelino Amoedo, Elsa Moreno  i 
Jürg Kaufmann-  són investigadors doctors de DIGITAL UNAV 
– Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat de Navarra, patrocinador i soci 
acadèmic del projecte Digital News Report des de l’edició 2014. 
Les conclusions estan extretes en base a 2028 enquestes a in-
ternautes adults espanyols, realitzades durant la segona quin-
zena de gener i la primera quinzena de febrer de 2022.

El Reuters Institute for Study of Journalism és un centre de re-
cerca de la Universitat d’Oxford que fa un seguiment de les 
tendències als mitjans de comunicació. La Fundació Thomson 
Reuters, la branca filantròpica de Thomson Reuters, finança 
aquest Institut. L’onzè Informe Digital News Report 2022 ofe-
reix noves dades sobre les actituds i els hàbits de consum 
d’informació essencials per analitzar les tendències del futur 
que marcaran el mercat de la informació a Espanya i a bona 
part del món.

Declivi dels mitjans tradicionals
Aquest any, entre les tendències favorables, l’informe Informe 
Digital News Report 2022 destaca a Espanya la ràpida transi-
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ció del model de gratuïtat cap al de subscripció entre el públic 
a què més interessen les notícies, impulsat per la majoria de 
les empreses periodístiques espanyoles. També conclou que 
l’espanyola és una societat preocupada per la desinformació, 
amb un enorme caràcter participatiu en el conjunt dels 46 paï-
sos inclosos a l’estudi global, i oberta al consum de podcast i 
vídeos informatius.

Així, la premsa continua immersa en un procés d’experimentació 
al voltant del model de subscripció ple d’interrogants. En aquest 
complex camí cap a la transformació digital, Espanya compta 
amb una dada que dóna pistes sobre com avancen els grups 
editorials a l’estat: el 12% dels espanyols paga per llegir no-
tícies a mitjans digitals. És una altre de les conclusions que 
ofereix el Digital News Report 2022, que també mostra que, de 
mitjana,  cada persona està subscrita a un únic servei. Els únics 
països que tenen dues subscripcions de mitjana són els Estats 
Units i Austràlia.

D’altra banda, l’interès i la confiança en les notícies estan en 
nivells històricament baixos, i augmenta a l’estat espanyol el 
nombre d’enquestats que perceben els mitjans informatius com 
a dependents dels grups de pressió polítics i empresarials. Com 

a conseqüència, la dieta informativa d’aquest grup d’escèptics 
és cada cop menys variada i plural, més digital i centrada en les 
xarxes socials, i amb un problema d’evitació deliberada de no-
tícies creixent, per cansament, cansament o per desconfiança.

Els països que més confien en la feina dels periodistes són 
Finlàndia (69%), Portugal (61%) i Sud-àfrica (61%). Per contra, 
els més incrèduls Taiwan (27%), Grècia (27%), els Estats Units 
(26%) i Eslovàquia (26%).

Espanya tampoc no surt ben parada pel que fa a l’interès que 
li desperten les notícies. Un 55% reconeix que li interessen 
les informacions periodístiques, xifra que ha caigut 30 punts 
percentuals des del 2015, sent l’estat amb una caiguda més 
pronunciada dels analitzats per aquest informe. El segueix Ar-
gentina, amb una baixada de 29 punts fins al 48% i el Regne 
Unit, amb 27 fins al 43%.  

L’estudi remarca que qui més està patint aquesta transforma-
ció d’una part significativa de les audiències espanyoles són 
els anomenats mitjans tradicionals, que malgrat continuar sent 
l’opció favorita de la majoria dels enquestats, veuen perillar el 
lideratge davant les xarxes socials i els mitjans nadius digitals. 
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“La conclusió més immediata de l’existència d’aquests dos 
grups és que no es pot parlar d’una única audiència, sinó d’un 
mercat dual, en què conviuen dos tipus de públics les diferents 
necessitats i actituds dels quals envers les notícies condicionen 
en bona mesura hàbits informatius, també diferents”, conclou 
l’informe. 

En un altre ordre de coses, Reuters incideix en fenòmens com 
la irrupció de nous partits d’ideologies extremes, de les fake 
news  la pandèmia en termes polítics o la guerra a Ucraïna, 
que segons l’estudi han contribuït a generar a la població una 
major sensació de divergència i crispació ideològica global. Un 
resultat promogut, segons centenars de ciutadans, pels mitjans 
de comunicació, percebuts com a rellevants promotors de la 
polarització política.

Segons aquest estudi, Espanya obté la medalla de plata mun-
dial en polarització mediàtica. La meitat dels espanyols consul-
tats, el 49%, considera que els seus mitjans de comunicació 
fomenten aquest clima de distanciament, només per sota Polò-
nia, amb un 56%. Els segueix Tailàndia (48%), Argentina (47%), 
Hongria (44%), Perú (43%), Itàlia (42%) o Estats Units (41%). 
(Infografia: Reuters)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Digi-
tal News Report 2022, del Reuters Institute (la informació sobre 
Espanya comença a la pàgina 102). CLICAR AQUÍ 

L’estat invertirà 19 mil milions d’euros 
per a la transformació digital

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament 
amb el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno i al-
tres, , han inaugurat DES–Digital Enterprise Show 2022, el més 
gran esdeveniment tecnològic a Europa després del Mobile 
World Congress. Aquesta és la primera edició que se celebra a 
Màlaga després de cinc anys a Madrid.

Sánchez, en la seva intervenció, ha destacat l’oportunitat que la 
transformació digital, juntament amb la transformació energèti-
ca, suposen per a la modernització d’Espanya i com “el futur 
del projecte europeu dependrà, en bona mesura, de la nostra 
capacitat per fer ambdues transformacions cap a un model molt 
més just, més inclusiu i més sostenible des del punt de vista 
mediambiental”.
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En aquest sentit, el president Sánchez ha apuntat que l’Executiu 
destinarà més de 19.000 milions d’euros els propers anys per 
impulsar la transformació digital i atraure inversió d’empreses 
tecnològiques en infraestructures i aplicacions digitals innova-
dores. “Som plenament conscients de l’oportunitat històrica que 
suposen la transformació digital i la transició ecològica per rein-
dustrialitzar Espanya”. (Font: MAE)

La gala dels Premis Sonor, organitzats 
per La Mira, desvetlla els 10 millors 
podcast en català

Els Premis Sonor, organitzats per el mitja de comunicació asso-
ciat a l’AMIC, La Mira, amb col·laboració de Catalunya Ràdio, el 
patrocini de TRAM i el suport d’iVoox i Estrella Damm, va acollir 

el passat 13 de juny la gala de la primera edició dels Premis 
Sonor del podcast en català.

Durant l’acte, presentat per la cap de redacció de La Mira, Mag-
da Gregori, i el presentador de L’última hora del Matí de Cata-
lunya Ràdio, Quim Morales, s’han desvetllat en directe els deu 
guardonats d’entre les prop de 200 candidatures presentades. 
La gala es va retransmetre a través de Catalunya Ràdio a les 
11 de la nit d’aquest mateix dilluns.

Els 10 podcasts premiats d’aquest 2022 són; “Berídic Sulfúric”, 
al millor podcast de ficció; “Mòbil, cartera i claus”, al millor de 
narrativa de no-ficció i de Ràdio Primavera Sound; a la millor 
producció el “Projecte veus”; el reconeixement al millor pod-
cast d’entreteniment, “Van fer història!” de Sàpiens; al millor 
d’innovació per “Miliciana. Diari d’una batalla”; al millor con-
versacional per “Fans de l’Alcover-Moll”; i el reconeixement al 
millor guió pel projecte “Barcelona AMB paraules d’arxiu”. Cal 
destacar que la categoria de podcast publicitari va quedar de-
serta per falta de qualitat a les propostes presentades i el premi 
del públic va ser atorgat a un podcast dedicat als jocs de taula 
moderns i de rol que forma part del projecte Podcastcity de Rà-
dio Ciutat de Tarragona, “La Partida”.
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El jurat dels Premis ha estat format per Francesc Canosa, di-
rector de La Mira; Toni Sellas, professor de Comunicació de la 
Universitat de Vic; Marta Salicrú, directora de Ràdio Primavera 
Sound; Laura Torné, responsable de màrqueting i continguts 
d’iVoox; i Àlex García, cofundador de la productora La Coctele-
ra Music. (Font i fotografia: Redacció AMIC)

El Confidencial llança nova newsletter 
gratuïta sobre enquestes, sondejos i 
estimacions de vot

El Confidencial continua la seva aposta per llençar noves news-
letters. Després de presentar-ne de noves el mes passat, dime-
cres passat aquest diari digital estrenava la newsletter Obser-

vatori electoral. Analitzarà enquestes, sondejos i estimacions 
de vot. La seva periodicitat, fora de períodes electorals, serà 
setmanal (dimecres a primera hora) i gratuïta.

El Confidencial va llançar el setembre passat l’Observatori 
Electoral, un espai editorial centrat en la demoscòpia, “on es 
mesura el pols polític a través de l’anàlisi de les dades recopila-
des en successives enquestes exclusives”. Aquest espai, lide-
rat per l’analista d’aquesta capçalera, Ignacio Varela, recopila 
l’última hora demoscòpica de la política, així com tendències i 
reflexions. La nova newsletter reforça aquest espai.

El Confidencial va llançar el mes passat algunes noves news-
letters, com Càrrega Ràpida, sobre tecnologia, o Territori Amón, 
que es lliura els diumenges. (Font i infografia: El Confidencial)

La justícia bloqueja una web que 
piratejava més de 1.700 diaris i 
revistes
El Tribunal Central Contenciós Administratiu núm. 7 ha autorit-
zat el bloqueig d’accés a la pàgina “flipax2.net”, una web on els 
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usuaris podien accedir de forma no autoritzada a més de 1.500 
títols de llibres i gairebé 1.700 capçaleres de publicacions pe-
riòdiques (diaris i revistes).
 

Segons ha informat Ce-
dro (Centre Espanyol de 
Drets Reprogràfic), la 
justícia ha pres aques-
ta decisió després de la 
sol·licitud que va plante-
jar davant de la Secció 2a 

de la Comissió de Propietat Intel·lectual del Ministeri de Cultura 
i Esport.

En concret, en aquesta pàgina els usuaris podien accedir de 
manera no autoritzada a més de 1.500 títols de llibres i gairebé 
1.700 capçaleres de publicacions periòdiques (diaris i revistes). 
Així, i després de comprovar que la pàgina denunciada infrin-
gia els drets de propietat intel·lectual, la secció 2a va iniciar el 
procediment de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual 
possiblement vulnerats, que va culminar amb aquesta resolució 
judicial.

Com a conseqüència de la resolució, que encara no és ferma, 
els proveïdors d’accés a Internet espanyols hauran de bloque-
jar l’accés a qualsevol domini web que el responsable pogués 
utilitzar, o que redirigeixi a aquesta pàgina; així com a totes 
aquelles webs proxy que serveixin com a intermediàries per ac-
cedir a l’anterior.

En cas d’incompliment, podran patir les sancions previstes a la 
Llei de Serveis de la Societat de la Informació. (Font: elDiario.
es – infografia: El Rincón Legal)

Telegram llançarà la seva versió 
Premium durant aquest mes

Telegram planeja llançar un pla de subscripció Telegram Pre-
mium durant aquest mes de juny. Aquest pla ofereix funcions 
addicionals a la versió gratuïta. El responsable de donar aquest 
avís ha estat el fundador de la plataforma, Pavel Durov. En 
base a aquesta actualització premium, Pavel Durov ha explicat 
que aquest servei “permet a qualsevol adquirir característiques, 
velocitat i recursos addicionals . A més, un aspecte força cu-
riosos d’aquest pla de subscripció és que les persones podran 
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optar per “recolzar Telegram i unir-se al club que rep primer les 
noves funcionalitats” de la plataforma.

Per part seva, Durov ha aclarit que aquest servei de pagament 
s’ajusta a les peticions dels usuaris que busquen un augment 
de les funcionalitats de Telegram en la seva versió gratuïta, 
cosa que, segons la companyia, és impossible. Per aquest mo-
tiu, i per satisfer totes les persones, la companyia ha apostat 
per una opció de pagament . Encara que la versió premium 
ofereixi funcionalitats avançades, les persones que disposin de 
la versió gratuïta continuaran tenint accés als avantatges de la 
plataforma i a les actualitzacions.

Un altre aspecte força interessant és que per al directiu de Te-
legram la plataforma “hauria de finançar-se principalment pels 
seus usuaris”, en comptes d’anuncis i empreses de privadesa. 
(Font: Net)
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El 86% dels consumidors experimenta 
ceguesa davant dels bàners
Per Marketing Directo

 
Atreure noves audiències amb anuncis en línia ara és més di-
fícil que mai. Es preveu que la indústria del màrqueting digital, 
que tenia un valor el 2020 de 350.000 milions de dòlars, arribi 
als 786.200 milions de dòlars el 2026. Hi ha més competència 
que mai, i saber com diferenciar-se entre els competidors és 
essencial. Tot això ho trobem en un estudi d’Infolinks que també 
assenyala que el 86% dels consumidors experimenta ceguesa 
davant dels bàners, al contrari del branded content.

Ser flexible amb la inversió publicitària mensual ajuda a treure 
més profit dels esforços del màrqueting digital. Si bé els anun-
cis tradicionals segueixen sent una part substancial de les cam-
panyes de brand awareness, utilitzar-los juntament amb altres 
mètodes garanteix arribar a un públic més ampli.

Juan Luis Fuentes, director comercial de Getfluence explica 
que “el branded content és particularment efectiu en el món 
actual de bloquejadors d’anuncis i desencís pels banners; un 
article patrocinat apareix publicat al lloc web d’un editor i està 
escrit per ell mateix, cosa que garanteix que encaixi perfecta-
ment amb el seu contingut editorial”.

La ceguesa del bàner
La ceguesa del bàner es refereix a un fenomen en què els visi-
tants d’una web ignoren la informació en format bàner. Poden 
fer-ho de manera conscient o inconscientment. Per exemple, un 
visitant pot identificar un bàner i optar per ignorar-lo perquè el 
troba irrellevant per al propòsit del vostre lloc web.

Amb el temps, els visitants poden, sense saber-ho, entrenar-se per 
apartar la mirada de les seccions del lloc web dedicades als bàners, 
com els marges esquerre i dret i la part inferior de la pàgina.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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El directiu de Getfluence explica que “la ceguesa del bàner és 
un desafiament per als anunciants que inverteixen una part im-
portant dels seus pressupostos publicitaris a bàners”. L’estudi 
d’Infolinks assenyala que el 86% dels consumidors experimen-
ten ceguesa davant dels bàners, cosa que significa que el 86% 
dels clients potencials d’una marca ni tan sols perceben els 
anuncis.

Aquest canvi de tendència fa que els anunciants busquin for-
mes de publicitat més autèntiques i menys intrusives per so-
lucionar aquest problema. Aquí és on el branded content està 
ocupant un lloc cada cop més important .

Per què el Branded Content supera el Display Advertising
El branded content no és intrusiu i no es veu afectat per la ce-
guesa dels bàners. Sovint, ni tan sols és percebut com a publi-
citat, cosa que ajuda a millorar el rendiment de la campanya i 
facilita una percepció positiva dels clients potencials.

Segons els experts del sector, genera un 59% més de reco-
neixement de marca que altres formes de publicitat digital, 
com ara els bàners. A més és 22 vegades més atractiu que 
els anuncis display. El més probable és que la raó d’això sigui 

que l’audiència escull interactuar amb el branded content. La 
majoria dels consumidors opta per no participar en els anun-
cis display, per altra banda, perquè els troben molestos o que 
distreuen. 

Fuentes assenyala que “el record de marca és un dels aspec-
tes més importants de la publicitat. Significa que, fins i tot si un 
client no sol·licita un producte o servei immediatament, recor-
darà el seu nom si mai necessita comprar una mica d’aquesta 
marca en el futur”.

En aquest sentit, és probable que els articles patrocinats faci-
litin el reconeixement de la marca perquè el públic llegeix una 
pàgina completa d’informació sobre una organització presenta-
da en un format informatiu i interessant. D’altra banda, un anun-
ci display és descaradament similar a una publicitat i és menys 
probable que un consumidor retingui la informació d’una ullada. 
(Infografia: ejemplos.net)
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GroupM és optimista sobre el mercat 
publicitari global enmig dels temors 
d’una recessió imminent

Malgrat les perilloses condicions econòmiques i les turbulèn-
cies geopolítiques com la guerra d’Ucraïna, GroupM de WPP 
creu que la despesa publicitària global seguirà creixent. Ex-
cloent la despesa en publicitat política, el pronòstic global de 
mitjans d’any “Aquest any l’any que ve” de GroupM preveu un 
creixement del 8,4% de la despesa publicitària mundial aquest 
any. La projecció està just per sota de la seva estimació de 
desembre, que situava un creixement del 9,7%. Als EUA, es 
preveu que la despesa publicitària sigui del 9,3%, també prop 
de l’estimació del 9,8% de desembre per a aquest mercat.

Les xifres previstes signifiquen que es preveu que la despe-
sa publicitària continuï creixent, encara que més lent que l’any 
passat, quan la despesa va augmentar un 25% en comparació 
amb el 2020.

Citant els baixos nivells d’atur, l’alt estalvi de les llars i la forta 
formació de nous negocis, GroupM estima que alguns punts 
brillants impulsaran el mercat i contribuiran a augmentar la des-
pesa publicitària. Tot i que els tipus d’interès estan augmentant 
de fet, estan pujant des de nivells històricament baixos. Aquest 
fet porta a GroupM a assumir una desacceleració econòmica, 
més que una caiguda.

Les perspectives de GroupM són bàsicament iguals a altres 
estimacions. L’agència Publicis Media Zenith va publicar la set-
mana passada la seva pròpia previsió bianual i va projectar una 
taxa de creixement similar del 8%. No obstant això, les predic-
cions no són del tot optimistes. El grup de mitjans suposa que 
alguns venedors reduiran la despesa i que alguns mercats ex-
perimentaran recessió. Però GroupM creu que això es compen-
sarà amb l’elevada despesa d’altres venedors i el creixement 
en altres mercats. (Font: Adweek – infografia: videoweek.com)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a conèixer l’estudi Glo-
bal Mid-Year Forecast. June 2022. CLICAR AQUÍ 

La inversió en publicitat en format 
vídeo continua la tendència a l’alça

La publicitat en formats audiovisuals no dóna treva. Els com-
pradors de mitjans continuen augmentant la inversió en publi-
citat en vídeo, en particular a la televisió connectada (CTV). 
En l’àmbit dels mitjans digitals, els compradors estan invertint 
el 36% de la despesa publicitària total en publicitat en vídeo 
(excloent-ne els formats televisius). Així ho revela a l’informe 
The State of Online Video Advertising in Europe, publicat per 
PubMatic, empresa tecnològica especialitzada en contingut di-
gital, en col·laboració amb  IAB Europe.

Les dades d’aquest informe, extretes d’una investigació basada en 
una enquesta a més de 140 compradors de vídeo en línia de 31 
mercats europeus, assenyala també que la publicitat en vídeo més 
comprada és la web mòbil. Una quarta part dels compradors de 
mitjans inverteixen més del 61% del pressupost digital en aquest ca-
nal. Així mateix, dos terços dels compradors digitals estan invertint 
a CTV, encara que amb un percentatge menor del pressupost total.

L’estudi també va revelar alguns dels secrets del funcionament 
dels compradors a l’hora de decidir les seves estratègies de 
publicitat programàtica. Per exemple, quan els compradors de 
mitjans troben el mateix inventari de vídeo programàtic disponi-
ble a través de múltiples plataformes de venda (SSP), cosa que 
passa sovint, gairebé la meitat afirma que els KPI de rendiment 
són el factor més important per a decidir amb què treballar. El 
segueixen el cost (26%) i l’activació de dades (16%).

Aquest informe mostra que els anunciants veuen el vídeo en 
línia com un canal fort per a la construcció de la marca. No 
obstant això, també hi ha una clara preocupació al voltant de 
la segmentació entre dispositius que haurà de ser abordada 
perquè el valor de la publicitat en vídeo en línia es realitzi ín-
tegrament. (Font: Marketing Directo – infografia: Perfomante)
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi The State of Online Video 
Advertising in Europe, d’IAB Europe i PubMatic. CLICAR AQUÍ  

Kantar presenta el potencial i quin 
patrocini aconsegueix un record més 
gran en el públic
Kantar presenta El potencial de patrocinar, una nova sèrie 
d’informes centrada en les semblances i diferències entre Pa-
trocini no esportiu i Patrocini Esportiu. Quin tipus de patrocini 
aconsegueix un record més gran en el públic i en quina costa 
més sobresortir? Conèixer el record generat per les marques 
tant a la publicitat offline com a la digital i el patrocini, i saber 
com contribueix cada mitjà a la teva notorietat de marca és fo-
namental per avaluar l’efectivitat de les teves campanyes de 
màrqueting i optimitzar el seu ROI.

En aquesta primera edició 
de El potencial de patroci-
nar es compara Patrocini 
no Esportiu vs. Patrocini 
Esportiu , reposant, entre 

d’altres, preguntes com quin dels dos és el més recordat i a 
quin s’associen un nombre més gran de marques, cosa que 
significa una dificultat més gran per sobresortir.

Segons l’informe, quan agrupem els patrocinis relacionats amb 
el esport i ho comparem amb els patrocinis no esportius, ob-
servem que gairebé 31 milions de persones recorden alguna 
marca relacionada amb el patrocini esportiu, mentre que en el 
cas del patrocini no esportiu (que  agrupa els territoris social/
humanitari, musical i cultural/artístic) aquesta xifra és de 28,5 
milions. Realment, el patrocini esportiu és el més recordat i al
que s’associen un nombre més gran de marques. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia). NOTA: El Butlletí us convida a ac-
cedir a l’informe El potencial de patrocinar, de Kantar. CLICAR 
AQUÍ  

AENA adjudica les seves campanyes 
de publicitat i màrqueting per 12 
milions d’euros 
Ogilvy i Somos R han guanyat l’execució de Campanyes de 
Màrqueting als Aeroports d’Aena, per un valor estimat de 12 mi-
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lions d’euros i l’import de 9.680.000 euros, per la millor relació 
qualitat-preu.

El Consell d’Administració d’ AENA ha adjudicat el contracte de 
campanyes de màrqueting de 12 milions d’euros per a publici-
tat i màrqueting. Somos R portarà l’execució de Campanyes 
de Màrqueting als aeroports d’AENA del Lot – 1 per un Import 
4.840.000 euros. El criteri establert per a l’adjudicació del pre-
sent contracte és la millor relació qualitat-preu.

Ogilvy portarà el Lot 2 de Campanyes de Màrqueting a Aero-
ports d’AENA per 4.840.000 euros.  Imports d’adjudicació:  Im-
port total ofert (amb impostos) 4.785.550 euros. El criteri esta-
blert per a l’adjudicació és la millor relació qualitat-preu. Nombre 
d’ofertes rebudes de PIMEs: 3. (Font: Programa Publicidad)
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Internet Explorer desapareix i Chrome 
arrasa en navegació web d’escriptori
Per Mónica Mena Roa / Statista

 
Microsoft ha deixat de donar 
suport a Internet Explorer 11, 
l’última versió disponible del 
seu navegador, des d’abans 
d’ahir, dimecres, 15 de juny. 
La companyia va anunciar 
aquesta data definitiva de 
la retirada d’Internet Explo-
rer el maig de l’any passat, 
quan l’aplicació d’escriptori 
del navegador ja no era 

compatible per a certes versions de Windows 10.

En actiu durant 27 anys, aquest navegador ha anat perdent im-
portància en els darrers anys, mentre que Chrome la guanyava. 
Microsoft va assegurar quan va oficialitzar la seva fi que “el 
futur d’Internet Explorer és a Microsoft Edge”, el seu navegador 

actual, que actualment compta amb una quota de mercat entre 
els navegadors web d’escriptori del 10,4%, segons dades de 
StatCounter.

Com es veu en aquesta infografia d’Statista que acompanya 
aquest text, Microsoft Edge té entre els seus principals com-
petidors pel que fa a navegadors web d’escriptori a Safari (9% 
de quota de mercat) i Firefox (7,8%). A la llunyania, amb una 
quota de mercat als ordinadors del 67,1% se situa Chrome, el 
navegador web per a escriptori favorit dels internautes de tot el 
món des de mitjans de 2012, que gaudeix cada vegada d’una 
popularitat més gran. 

Microsoft informa que les 
mateixes aplicacions i llocs 
que funcionen amb Internet 
Explorer 11 --que és l’última 
versió que se’n va fer-- es 
poden obrir a Microsoft 
Edge, que diu que és més 

ràpid i segur, amb el mode d’Internet Explorer. Durant un temps 
de transició, Internet Explorer continuarà viu dins de Microsoft 
Edge gràcies a aquest mode, com a mínim fins el 2029.

NOVES EINES
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Tal com ha anunciat Microsoft, Internet Explorer no desaparei-
xerà de sobte, sinó que ho farà en dues fases. Des del passat 
15 de juny, quan va començar la primera fase, qui faci clic al 
navegador antic o obri qualsevol servei que només funciona 
amb Internet Explorer, serà redirigit a Microsoft Edge. Les ico-
nes d’Internet Explorer es mantindran visibles.

La recomanació de Microsoft per tots els administradors de 
sistema o responsables web que encara tinguin funcions que 
depenguin del motor d’Internet Explorer és la de preparar-se 
per fer el salt a Microsoft Edge. De moment, redirigint totes les 
peticions actuals al mode de compatibilitat que estrenen dins 
d’Edge, per més endavant deshabilitar finalment Explorer com 
a navegador independent. 

La retirada del suport a Internet Explorer 11 no afectarà les 
aplicacions del navegador basades en servidors o el canal de 
servei a llarg termini de Windows 10 (LTSC) ni tampoc el motor 
Trident MSHTML. (Font: ccma.cat i MAE – infografies: Statista 
i El Heraldo de México)

Google anuncia una nova versió de 
Google Analytics

Des de l’1 de juliol de 2023, Google reemplaçarà de manera 
definitiva el seu clàssic Analytics Universal i només oferirà com 
a sistema de mesurament Google Analytics 4. Perquè es pro-
dueixi aquest canvi queden més d’un any, però ja coneixem 
alguns dels punts més destacables d’aquesta eina.

Segons l’anàlisi d’Antonio Rodríguez, Data Director d’ Alkemy 
Iberia, això respon a l’ evolució que el gegant tecnològic ha 
decidit començar en els darrers temps, d’acord amb la major 
privadesa i seguretat demandada pels usuaris, que exigeixen 
també un correcte ús de dades de navegació.

De fet, Google ja va anunciar a principis del 2020 que deixarà 
de donar suport a les cookies de tercers de manera gradual, 
iniciant així una transició cap a un entorn cookieless . L’objectiu 
és millorar la privadesa del consumidor i limitar l’accés de les 
empreses a determinada informació. Això genera alhora noves 
opcions i oportunitats per desenvolupar el seu negoci dins d’un 
espai amb menor accés de dades de tercers.

NOVES EINES
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Per això, en aquests moments i segons la companyia, és re-
comanable que les empreses comencin a articular un doble 
mesurament. És a dir, continuar enviant les dades a Universal 
Analytics i, d’altra banda, començar a enviar dades a les propie-
tats noves. Així, a més, els usuaris es podran anar familiaritzant 
amb el nou Google Analytics 4. (Font: Marketing Directo)

Trucs per solucionar que el teu Android 
no et llegeixi l’empremta digital

 
A mesura que els te-
lèfons mòbils es tornen 
aparells més neces-
saris i habituals a les 
nostres butxaques (oa 
qualsevol altre lloc, 
però sempre propers 

a nosaltres), també creix la necessitat de preservar allò que 
guarden. És a dir, informació cada cop més personal, segons 
augmenten les seves prestacions: contactes, fotos, comptes, 
correus, segons narra Enrique Luque de Gregorio des de Què!

Una de les maneres més còmodes i triada per molts usuaris per 
complir aquesta finalitat, i alhora poder accedir al contingut del 
dispositiu de forma ràpida, és utilitzant la petjada digital. Però 
com tot allò relacionat amb la tecnologia en general, i amb els 
mòbils Android en particular, això també pot fallar. Algunes ve-
gades per qüestions nímies, i d’altres en canvi per problemes 
més complexos. 

Hi ha vegades que la solució més senzilla pot ser la millor. I 
quan parlem de problemes amb l’empremta digital d’un telèfon 
Android, no està de més aplicar-ho. El primer que et comanem 
si el teu telèfon no reconeix la teva petjada, és insistir una mica, 
col·locant el dit en diferents posicions. Pot semblar obvi però, 
depenent a més de la marca i el model del dispositiu, es poden 
donar ocasions en què el lector no detecti el nostre apèndix si 
no som especialment precisos. Uns telèfons són més impreci-
sos que altres, en aquest sentit.

Un altre consell força elemental, però que igualment et pot aju-
dar: reiniciar el terminal. Hi ha vegades que un Android no és 
capaç de funcionar degudament (i aquí no parlem només de de-
tecció d’empremtes dactilars) perquè el mateix sistema ha patit 
qualsevol incident. En reiniciar-se, el problema pot desaparèi-

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

xer com per art de màgia, de la mateixa manera que succeeix 
de vegades amb els ordinadors, sobretot portàtils.

Molts experts, a més, coincideixen que és recomanable no no-
més reiniciar l’aparell, sinó també deixar-lo apagat al voltant 
d’un minut abans de tornar-lo a encendre.

Un dels motius pels quals pot fallar més un lector d’empremtes 
d’un telèfon Android té a veure amb la brutícia. Hi ha vegades 
que, encara que no es pugui apreciar a simple vista, aquest 
lector es pot haver tacat amb qualsevol cosa. I, com és lògic, no 
sol ser suficient netejar-lo amb el mateix dit. El més aconsella-
ble per netejar un lector, igual que passa amb les pantalles dels 
telèfons, és utilitzar un mocador o un drap sec. Per exemple el 
que usem habitualment per netejar les ulleres de veure o de sol. 
Passa-ho per la superfície sense pressionar massa, de manera 
suau. (Font: Què! – infografia: Phone House A)

Amb WhatsApp es podran passar 
missatges d’Android a iPhone

Des de fa força temps, Google compta amb la seva app ‘Passar 
a iOS’. Com el nom indica, és una eina que permet transferir 
dades entre els dos sistemes operatius. Fins ara, podíem trans-
ferir missatges, contactes, calendari, fotos del rodet i més, però 
no les pròpies dades de les apps, molt menys les de Whats-
App. Apple, WhatsApp i Google han treballat en conjunt perquè 
l’aplicació ‘Passar a iOS’ inclogui la transferència dels missat-
ges de WhatsApp, opció que estarà disponible quan estiguem 
seleccionant les dades a transferir entre un telèfon i un altre.

Caldrà tenir instal·lada la darrera versió de iOS 15 i, almenys, 
Android 5 o posterior (cosa que hauríem de complir sense gaire 
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problema). Tots dos dispositius hauran d’estar connectats a la 
mateixa xarxa WiFi, i fer servir el mateix número de telèfon per 
al compte de WhatsApp. De la mateixa manera, tots dos dispo-
sitius hauran d’estar connectats al corrent des del procés.

Obrirem l’app de Passar a iOS. Es mostrarà un codi a l’iPhone. 
Introduirem aquest codi a l’antic Android. Seleccionarem 
WhatsApp a les opcions de transferència de dades. Premerem 
a ‘Començar’ i s’iniciarà el procés. Després d’obrir WhatsApp al 
nou iPhone, es completarà el procés i tindrem accés a tots els 
nostres xats. Sí, efectivament, es transfereixen tant els missat-
ges com els grups, informació del perfil i fitxers multimèdia. Tota 
la informació de WhatsApp, tret de l’historial de trucades. (Font: 
Ricardo Aguilar/Xataca – infografia: Xataca
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Delicte d’injúries: com més followers, 
més greu?
Per Eva Carnero, redactora de continguts web / UOC News

La injúria és un delicte que consisteix en la imputació de fets 
o en la manifestació d’opinions que lesionin la dignitat d’una 
persona, que en perjudiquin la fama o que atemptin contra la 
seva pròpia estimació. Les injúries es poden emetre de mane-
ra verbal, per escrit o gràficament. Per ser considerades com 
a delicte, el contingut de les injúries ha de ser objectivament 
i greument ofensiu.  El delicte d’injúries es regula a partir de 
l’article 208 del Codi penal, al títol XI (Delictes contra l’honor), 
capítol II (De la injúria). D’aquesta manera, l’ordenament jurídic 
ens protegeix davant de possibles delictes contra l’honor.

Ara bé, les nostres lleis tenen en compte la nova realitat de les 
xarxes socials? Seria convenient que els legisladors especifi-
quessin d’alguna manera les injúries que es fan mitjançant les 
xarxes socials? Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador 
dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 
de la UOC i advocat expert en dret digital del despatx Croma 
Legal, no ho considera necessari. De fet, segons ell, “la legis-
lació actual ja regula prou el delicte d’injúries”. “Com que es 
tracta d’un delicte que pot topar amb els drets fonamentals de 
llibertat d’informació i expressió, penso que és millor no tenir 
una norma gaire detallada, ja que podria esbiaixar l’amplitud 
d’aquests drets”, afirma. I afegeix: “en última instància, són els 
tribunals els encarregats d’anar modulant aquests drets a les 
noves realitats mitjançant la jurisprudència”. 

Ara bé, tot i que l’expert en dret digital dona suport a l’existència 
d’una normativa prou àmplia i neutra per albergar com més ca-
suística millor, el que sí que troba a faltar és la presència de me-
canismes que evitin a temps la propagació de manifestacions 
lesives. “Moltes vegades, els remeis legals existents arriben 
tard, quan el mal ja s’ha agreujat”, opina.
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Injúries, un delicte antic comès en un entorn nou
La identificació, la valoració i les conseqüències del delicte 
d’injúries en el marc de les xarxes socials són objecte d’anàlisi 
de diversos estudis de recerca. Un dels més recents és el dut a 
terme pel professor de la Universitat de Burgos Rodrigo Miguel 
Barrio, que ha publicat a la Revista d’Internet, Dret i Política de 
la UOC l’article “El delito de injurias y las redes sociales. El nú-
mero de followers y otras variables ambientales como elemen-
tos de valoración del daño”. El treball té l’objectiu d’analitzar el 
delicte d’injúries des d’una nova perspectiva: la que imposa la 
realitat de les xarxes socials. En concret, se centra en el nom-
bre de seguidors que té l’emissor de la injúria a la xarxa social, 
i també en altres possibilitats, com ara la piulada o l’etiqueta 
(hashtag), com a instruments que contribueixen a maximitzar 
la divulgació de l’ofensa i, en conseqüència, el mal a la víctima.

Tot i que la llei no preveu aquests aspectes relacionats amb 
les xarxes socials, “les decisions dels tribunals sovint tenen en 
compte el nombre de seguidors i l’existència o no de la publicitat 
a l’hora de valorar la gravetat de l’ofensa”, apunta Josep Maria 
Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la UOC i investigador líder 
del grup VICRIM. I és que el concepte de publicitat és clau en 
aquesta qüestió, ja que el Codi penal (art. 208) preveu que no-

més es poden considerar delictives les injúries que siguin tingu-
des en el concepte públic com a greus. A més, segons el Codi pe-
nal (art. 209), la publicitat comporta un agreujament de la pena, 
tot i que la pena aplicable no pot anar mai més enllà de la multa.

És el mateix piular que repiular?
Per valorar el mal que ha patit la víctima d’injúries, cal tenir 
en compte diversos aspectes, un dels quals és el nombre de 
seguidors de l’ofensor a les xarxes. A Twitter, per exemple, 
aquesta dada és un element que influeix en l’impacte del fet. 
“Hi ha sentències que han establert el criteri que la gravetat 
d’una ofensa a l’honor no depèn, entre altres circumstàncies, 
de l’impacte que el missatge injuriós hagi tingut en la víctima. 
L’impacte potencial sempre és greu quan un missatge entra a 
la xarxa, perquè se’n perd el control, però cal tenir en compte 
que ho és més si, ja d’entrada, es pot determinar un potencial 
de difusió més gran a causa d’un nombre elevat de seguidors”, 
assegura Tamarit. A més, l’expert considera que “no hi ha dubte 
que els influencers estan més exposats a la responsabilitat de-
rivada dels seus actes”.

Així doncs, de les paraules del catedràtic es dedueix que el 
nombre de seguidors de la persona que ha comès un delicte 
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d’injúries mitjançant les xarxes socials condiciona la difusió del 
missatge i, per tant, la gravetat del mal. Ara bé, què passa si no 
som els autors de la piulada, sinó que ens limitem a repiular-
lo? També és delicte? “En principi, s’hauria d’entendre que no”, 
respon l’investigador líder del grup VICRIM. La raó és que “no 
és evident que aquesta forma de difusió comporti una adhesió 
al missatge, i la imputació de responsabilitat sempre s’ha de fer 
en termes restrictius en l’àmbit penal”.

Quina pena correspon al delicte d’injúries?
En aquest tipus de faltes sempre parlem de multes. Amb tot, a 
més d’afectar la butxaca, també poden anar acompanyades 
d’inhabilitació especial de fins a dos anys si el tribunal aprecia que 
l’autor ha actuat amb ànim de lucre. A més, és important tenir en 
compte el contingut de l’ofensa. En aquest sentit, no hem d’oblidar 
que la difusió de missatges d’odi pot ser considerada un delicte 
més greu. El catedràtic es refereix, per exemple, a la comissió d’un 
delicte d’amenaces o apologia del terrorisme, a la discriminació 
contra determinats col·lectius o a la provocació a l’odi.

Així mateix, cal tenir en compte que, segons De Juan-Creix, “el 
delicte d’injúries es pot convertir en un altre delicte més greu 
penat amb presó; per exemple, en la difusió d’imatges íntimes 

sense consentiment (el que es coneix com a sexting), que afec-
ta també qui les comparteix. A més, es pot incórrer en altres de-
lictes, com ara revelació de secrets o assetjament, que també 
van acompanyats de penes de presó”.
 
Retractació, perdó i extinció de l’acció penal
En explicar en què consisteix el delicte d’injúries, el Codi penal, 
a l’article 208, distingeix entre imputació de fets i manifestació 
d’opinions. En els casos en què es tracti d’imputació de fets, 
“l’article 214 del Codi penal preveu que, si l’acusat d’injúria re-
coneix davant l’autoritat judicial la falsedat o la falta de certe-
sa de les imputacions i se’n retracta, el Tribunal imposarà una 
pena inferior, podrà deixar d’imposar la pena d’inhabilitació i, 
si ho sol·licita la persona ofesa, ordenarà la publicació de la 
retractació al mitjà en què es va fer la injúria”, aclareix Tamarit. 
Segons l’opinió de l’expert, l’atenuació té poc sentit, tenint en 
compte que la pena prevista és, d’entrada, només la de multa. 
No obstant això, “la retractació i el fet de publicar-la tenen un 
sentit reparador”. “A més, hi ha la possibilitat que, a conseqüèn-
cia de la retractació, l’ofès atorgui el seu perdó, cosa que im-
plica l’extinció de l’acció penal”, conclou.  (Fotografia: Mooney 
Law) 
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El 57% dels periodistes creu que el 
públic confia menys en els mitjans
 

No és fàcil trobar informació de confiança en el sector del pe-
riodisme que pugui ajudar a treballar de forma més intel·ligent. 
En un intent de fer-ho possible, Cision ha elaborat un informe 
sobre l’Estat dels Mitjans el 2022. Cision ha enquestat més de 
3.800 periodistes i professionals dels mitjans de comunicació 
de tot el món per entendre millor la seva manera d’actuar i el 
que significa per als professionals de les relacions públiques la 
comunicació amb què treballen. 

En aquest informe, es pot aprendre sobre: Els reptes més grans 
a què s’enfronten els periodistes avui dia . Què fer i què no fer 

per connectar amb els periodistes a les xarxes socials. Com i 
per què els mitjans de comunicació poden millorar el seu abast 
mediàtic. Però també què es necessita realment per aconseguir 
una millor cobertura mediàtica.

Difícilment, cap altre informe del sector ofereix tanta informa-
ció sobre que necessitem per crear relacions més sòlides dels 
RR.PP i comunicadors amb els periodistes i evitar el soroll. 
L’informe de Cision pot ajudar amb l’estratègia de relacions 
públiques i per conèixer més a fons com treballen els periodis-
tes. Entre les seves conclusions destaca i raona com el 57% 
dels periodistes creu que el públic confia menys en els mitjans. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Cision)

NOTA: El Butlletí us facilita l’informe 2022 State of the Media, 
de Cision. CLICAR AQUÍ  
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Als periodistes els encanta la feina 
que fan, malgrat els reptes del sector

Gairebé tres quartes parts (72%) dels periodistes nord-ameri-
cans descriuen l’estat de la indústria de les notícies de manera 
negativa, segons un nou estudi del Pew Research Center. En 
l’estudi, publicat dimarts, es va demanar als periodistes que 
descriguessin la indústria en una paraula. El quaranta-dos per 
cent d’ells va utilitzar paraules com “lluitar”, “caos”, “morir”, “de-
clinar” o “pocs recursos”. El disset per cent va utilitzar paraules 
neutres com “canviar”, mentre que només el 9% va utilitzar pa-
raules positives com “important”.

Pew va fer una enquesta a prop de 12.000 periodistes als Es-
tats Units entre febrer i març de 2022. D’aquests enquestats, el 

77% eren blancs, el 8% hispans, el 5% negres, el 3% asiàtics i 
un 6% combinat s’identificava com a “altres” o no va respondre. 
Els homes i les dones representaven el 51% i el 46% dels en-
questats, respectivament, mentre que l’1% es va identificar com 
“una altra identitat de gènere”.

Malgrat els sentiments més negatius sobre la indústria, els pe-
riodistes es van sentir més positius sobre la seva feina real. 
Més del 70% va dir que estaven orgullosos del seu treball i que 
tornarien a dedicar-se a la carrera de periodisme. També consi-
deren que la indústria està fent una bona feina “adaptant-se al 
canvi de la indústria”. Pel que fa a “encertar la història”, bé, hi 
ha desacord: el 14% dels enquestats va dir que “encertar la his-
tòria” és el que la indústria fa el “millor treball” en aquests dies. 
Però el 23% dels enquestats va dir que “encertar la història” és 
allò en què la indústria està fent el pitjor treball. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: euronews.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’accés als resultats de 
l’enquesta del Pew Research Center  sobre el grau de satisfac-
ció dels periodistes en la seva feina. CLICAR AQUÍ  
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Dret veí: prop de 140 publicacions han 
signat un acord amb Google

Fins ara, unes 140 publicacions han signat contractes de com-
pensació amb Google en virtut dels “drets veïns” dels drets 
d’autor en virtut d’acords marc celebrats en els últims mesos 
amb dues estructures que representen diaris i revistes, va dir 
la companyia aquest dilluns a l’AFP. Els drets relacionats amb 
els drets d’autor es van establir per a les plataformes digitals el 
2019 per una directiva europea. Permeten pagar diaris, revis-
tes o agències de premsa quan el seu contingut és reutilitzat a 
Internet per gegants com Google, el cercador del qual mostra 
extractes de premsa a les seves pàgines de resultats. 

Com a tal, Google va signar un acord marc al març amb 
l’Alliance for General News Press, que reuneix prop de 300 
títols de premsa diària nacional, regional i local, després a 
l’abril amb el Sindicat d’editors de premsa de revistes (SEPM, 
que representa 80 editorials per més de 400 títols). En virtut 
d’aquests acords marc, “unes 140 publicacions” han signat fins 
ara les ofertes de compensació fetes per Google, segons ha 
informat el cercador a l’AFP. Això representa més de la meitat 
dels títols d’aquestes dues estructures susceptibles de drets 
veïnals perquè disposen de pàgina web. “L’acord marc defineix 
els paràmetres i després, concretament, signem els contractes 
publicació per publicació”, ha recordat Google France, basant-
se en el fet que altres signatures tindrien lloc “en les properes 
setmanes”. L’Aliança i el SEPM” inclòs Google en particular. El 
juliol del 2021, l’Autoritat de la Competència havia multat Goo-
gle amb 500 milions d’euros per no haver negociat “de bona fe” 
amb editorials de premsa. La resta del tràmit encara en curs da-
vant l’Autoritat de la Competència es podria resoldre en breu si 
aquesta valida una llista de compromisos adquirits per Google 
davant la premsa. (Font: Cbnews – fotografia: andorradifusio.
ad)
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La Generalitat ha presentat el 
Diccionari multilingüe de la Covid-19: 
cinc-cents termes per a entendre la 
pandèmia’

l conseller de Salut, Josep Argimon, i la consellera de Cultu-
ra, Natàlia Garriga, van presentar al Palau Robert el ‘Diccionari 
multilingüe de la Covid-19: cinc-cents termes per a entendre 
la pandèmia, una obra elaborada pel TERMCAT i la Fundació 
Dr. Antoni Esteve amb la col·laboració del Departament de Sa-
lut, de la Societat del Diccionari Enciclopèdic de Medicina Soc-
DEMCAT i d’un extens equip d’especialistes de diverses insti-
tucions. El diccionari, que s’ofereix alhora en format electrònic 
i també en edició en paper, inclou les definicions en català i els 
equivalents en nou llengües.

El diccionari, adreçat tant a professionals de l’àmbit, periodistes 
i població en general, recull 500 termes relatius a la pandèmia 
de la Covid-19, com ara taxa de contagis, confinament, EPI, 
test d’antígens, anticòs, soca, variant, immunitat de grup, etc, 
definits en català i amb equivalents en occità, basc, gallec, cas-
tellà, anglès, francès, portuguès (amb les variants de Portugal 

i del Brasil), neerlandès i àrab. Aquests equivalents han estat 
aportats per experts de cada llengua, provinents d’entitats com 
Cosnautas, l’Institut d’Estudis Aranesi, Osakidetza (el Servei 
Basc de Salut), TERMIGAL (el Centre de Terminologia Gallec), 
Tremédica i UZEI (el Centre de Terminologia Basc), o amb con-
tribucions a títol individual.

El diccionari s’ofereix de manera gratuïta des del web de la Fun-
dació Dr. Antoni Esteve, en format descarregable. El contingut 
es pot consultar també en línia en el  Diccionari de la COVID-19 
del web del TERMCAT, i serà aquesta obra la que continuarà 
actualitzant-se a mesura que es consideri necessari. (Font: llen-
gua.gencat.cat)

Formació al Col·legi de Periodistes
Introducció al periodisme constructiu i 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 pe-
riodisme constructiu i de solucions, els passos clau per explicar 
una història de solucions i donarà eines pràctiques, consells 
i recursos per aplicar aquest tipus de periodisme, combinant 
amb exercicis pràctics.
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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. 

Xarxes socials per a docents i centres educatius.- Curs on 
line sense restricció horària. Del dilluns 27 de juny al divendres 
22 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 

consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació al 
servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la comu-
nitat escolar. Per això, és fonamental professionalitzar l’ús de 
les plataformes socials i entendre-les no només des d’un punt 
de vista global, sinó més específic per a cada xarxa, amb les 
seves pròpies característiques i exigències. En aquest curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, entendrem com pot el sector educatiu 
aprofundir en l’ús de les xarxes socials i integrar-les dins de 
llurs eines de reputació i comunicació, centrant-nos en les xar-
xes Instagram, Twitter i LinkedIn.

Tècniques i claus de l’entrevista.- Curs Presencial. Barce-
lona. 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 re-
lleu 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.
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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, 
aprendran a elaborar peces amb una qualitat professional. 
Contacta’ns a través de cfd@periodistes.cat si vols fer el curs.

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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Passat, present i futur de 
l’ensenyament universitari del 
ciberperiodisme
Per MAE

Els professors Pere Masip (URL), Xosé López-García (Uni-
versitat de Santiago), Javier Díaz-Noci (UPF), Bella Palomo 
(Universitat de Málaga), Ramón Salaverría (UNAV) i Koldobika 
Meso-Ayerdi (Euskal Errico Universitat), han publicat el treball 
“Pasat, present i futur de la enseñanza universitària del ciber-
periodismo: mètodes y tendències”, a la revista Professional de 
la Información ( v. 31, n. 1, e310101)

L’ensenyament del periodisme digital, o ciberperiodisme, a les 
universitats espanyoles ha arribat per quedar-se, s’escriu en la 

introducció de l’article. El seu llarg desenvolupament des que 
els primers ensenyaments d’aquesta disciplina es van incorpo-
rar als plans d’estudis universitaris a mitjans dels anys noranta 
fins a principis dels anys 2020, quan el nombre d’ensenyaments 
d’aquest tipus supera els 100, ha propiciat la consolidació 
d’aquesta especialitat. A partir d’una revisió dels plans d’estudis 
de tots els cursos relacionats amb el ciberperiodisme publicats 
en línia per les universitats espanyoles, així com d’una enques-
ta als seus professors, els resultats d’aquest estudi descriuen 
el perfil de l’ensenyament sobre digital. periodisme a Espan-
ya. Els resultats confirmen la rellevància i la força acadèmica 
d’aquesta disciplina, tot i que també revelen les dificultats amb 
què es troben els docents per mantenir els seus estudis ac-
tualitzats en un context de canvi ràpid i continu de la professió 
periodística.

En les conclusions, els autors ens diuen:
“Aquest estudi sobre l’ensenyament universitari del periodisme 
digital, periodisme a internet o ciberperiodisme –la nomencla-
tura encara és diversa– a les universitats espanyoles, elabo-
rat mitjançant un anàlisi documental i una enquesta als pro-
fessors que imparteixen aquesta matèria el curs 2020-2021, 
ens han permet constatar la consolidació d’aquesta especialitat 
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mitjançant les matèries obligatòries i optatives que figurin als 
plans d’estudi vigents.

“Les successives renovacions i actualitzacions han fet possi-
ble que els canvis introduïts a l’oferta ha hagut més enllà dels 
continguts transversals als descriptors de bona part de les ma-
tèries i que s’ha incrementat notablement l’oferta de matèries 
–un 32,5% en comparació amb el mapa de cinc anys enrere–. 
Les dades recollides en aquesta investigació indica que, el curs 
2020-2021, el nom d’assignatures relacionades amb el ciber-
periodisme superava el centenar (119) i que la pràctica totalitat 
de les facultats de Comunicació espanyoles (38 de 40) havia 
incorporat alguna matèria d’aquesta especialitat.”

Més endavant es conclou: “És important deixar constància que 
el ciberperiodisme s’ha consolidat com un dels camps consi-
derats amb major potencial actualment per a promoure la in-
novació professional, investigadora i docent. Tot i això, la rela-
tiva joventut de la matèria fa que la major part del professorat 
senyali importants aspectes de millora en les assignatures i en 
el conjunt dels plans d’estudi, on les expressions digitals del 
periodisme continuen infra representades”. 

“Mentre la investigació sobre ciberperiodisme és una discipli-
na avançada i en desenvolupament, amb desafiaments me-
todològics i temàtics que haurà d’afrontar els propers anys, 
l’ensenyament mostra algunes debilitats, que el propi professo-
rat senyala, com hem vist. El panorama canviant de l’educació 
i la tecnologia ha impulsat la creació d’un nou marc de referèn-
cia, alhora, per a l’educació superior al context digital, que in-
clou com a companys de viatge als nous, o potser ja no tan 
nous, mitjans”. (Infografia: Wix.com)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Passat, present i futur de 
l’ensenyament universitari del ciberperiodisme. CLICAR AQUÍ  
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La importància de la difusió al 
branded content
Per José Casanova, CEO de Casanova Agency / El Publicista

Quan una marca mostra interès pel branded content -o periodis-
me de marca- són moltes les preguntes que sorgeixen durant 
el procés de desenvolupament del projecte. Els professionals 
que ens hi dediquem sabem que no hi ha dos branded content 
iguals, però potser sí, una sèrie de qüestions que es repetei-
xen. Entre aquestes, les relacionades amb el mesurament i el 
retorn de la inversió són recurrents. Per això mateix, són as-
sumptes molt tractats i debatuts dins del sector; raó per la qual 
vull dedicar aquest article a reflexionar sobre un altre aspecte 
que considero rellevant i que se situa entre aquells dubtes que 
poden sorgir al client quan s’embarca a l’emocionant aventura 
de crear continguts per a la seva marca: la difusió.

L’objectiu del branded content és crear un contingut, sota qual-
sevol tipus de format, que sigui rellevant per al target o un dels 
targets als quals la marca s’adreça. Un branded content apro-
fundeix en allò que la marca és i el fa arribar al públic d’una 
manera amable, on cedeix el seu protagonisme.

Però, com farem arribar el contingut al públic? Es tracta d’una 
pregunta clau que sovint sorgeix quan el projecte es troba molt 
avançat i la meva experiència em diu que no hauria de ser així. 
Perquè, encara que hi hagi continguts de marca amb una alta ca-
pacitat de capil·laritat orgànica entre la societat, hi ha tants altres 
que necessiten un impuls de magnitud variable per aconseguir-
ho. Fet que fa fonamental que aquesta necessitat es traslladi tant 
a la definició com al desenvolupament posterior del contingut. 
Perquè, la naturalesa del branded content pot fer pensar que la 
difusió està garantida i va estretament lligada al propi contingut 
creat, quan en la majoria de les ocasions no és així. Podem crear 
el millor podcast del món o el talent xou més interessant, però 
no serveix de res si no disposem de la plataforma adequada per 
fer-ho arribar a les nostres audiències. Perquè, posar el focus en 
la difusió des de l’inici ens ajudarà a definir com mesurar en part 
el retorn de la inversió que obtingui el projecte, fins i tot a fer un 
pas més enllà la idea sobre la qual es basa.
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Per tant, cal que qüestions com de quina manera aconsegui-
rem assolir el nostre target? o disposem dels suports de marca 
adequats per a aquest projecte o els hem de crear?, apare-
guin a les primeres etapes de creació d’un projecte de branded 
content. Si no, estem convertint-nos en un director de cinema 
amb la seva pel·lícula ja rodada sota el braç a la recerca d’una 
pantalla on exhibir-la.

I ara la pregunta que tots tenim al cap, difusió significa inver-
sió? Estrictament no, o no sempre. Factors com la participació 
d’una cara coneguda al projecte, una comunitat fidel en xarxes 
socials, l’existència d’una àmplia xarxa de punts de venda o 
la utilització a favor del context social o informatiu, poden ser 
palanques que ajuden el projecte a enlairar-se. Amb elles, hi 
ha estratègies com arribar a acords amb grups de mitjans per 
cedir en exclusiva el contingut, una difusió nova del mateix o 
l’ús intel·ligent del màrqueting d’influència que poden substituir 
la inversió directa per aconseguir que la metxa penyora.

En definitiva, es tracta d’entendre que quan parlem de branded con-
tent és tan important el què com l’on. I que a més de en el format 
que ha de tenir el contingut, pensem i dediquem esforç a planificar i 
potenciar-ne la difusió. (Infografia: Cuadernos de Periodistas)
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Iu Forn: “Si l’ACN no hi fos al territori, 
hi hauria una apagada informativa a 
Catalunya”
Per Quim Miró / Comunicació21

Iu Forn (Badalona, 1962) és des de l’abril el nou director de 
l’Agència Catalana de Notícies. Després d’iniciar-se a Ràdio 
Cubelles, va ser redactor, guionista, coordinador i director de 
diversos programes a Cadena 13, Ràdio 4, RNE, Catalunya 
Ràdio, Catalunya Cultura, COMRàdio, Ona Catalana i RAC1. 
En premsa, ha estat redactor de política i articulista a El Punt, 

l’Avui, l’Ara i ElNacional.cat, on ha estat responsable dels pro-
jectes audiovisuals. A Comunicació21, Forn traça les línies de 
present i de futur de l’ACN en l’entorn comunicatiu català.

Quins són els motius que l’engresquen a fer el pas?
Sempre m’he cregut els mitjans públics d’aquest país i, de ve-
gades, he hagut de defensar-los en llocs bastant marcians. Per 
això havia de dir que sí. Si m’oferien dirigir-ne un, en aquest cas 
el més humil, havia de ser coherent amb mi mateix. Si hagués 
rebutjat la proposta, no hagués estat coherent.

Quin és el llegat que ha rebut de l’anterior director, Marc 
Colomer?
En Marc m’ha fet un regal sensacional: un conveni per als treba-
lladors. I em trobo, a banda, una agència on els nostres clients 
valoren moltíssim la feina que fem i que funciona. L’equip és jove, 
coneix molt bé la casa, i formen un engranatge que funciona per-
fectament. Un dels èxits quan acabi la meva tasca aquí serà que 
no he espatllat tot el que ara funciona bé, que de vegades no és 
fàcil. També vull fer altres coses, deixar-hi el meu segell.

Què simbolitza avui l’ACN?
L’ACN és l’eina principal per a què moltes coses que succeei-
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xen se sàpiga que estan passant. De fet, he anat a visitar tots 
els companys arreu del territori. Es tracta d’explicar el que pas-
sa al país amb immediatesa i el màxim de rigor.

L’ACN assumeix el seu lideratge en la comunicació del país?
Sí, nosaltres aspirem a tenir el màxim de clients i fer el màxim 
de notícies possible, per això hem de reforçar l’agència. Una 
de les preguntes que darrerament faig és: “ens creiem l’ACN, 
com a país?”.

Ens la creiem?
Som una agència que ha de nodrir informativament el país de 
les coses que passen, però, sobretot, del que fa el Govern. No 
fem propaganda, sinó pedagogia, expliquem què fa el Govern, 
perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Com a direc-
tor de l’ACN vull informar el màxim de què passa al país, però 
com a ciutadà que pago els meus impostos vull saber com es 
gestionen.

De quina manera?
Volem explicar històries individuals que ens ajudin a entendre 
aquest país i les coses que s’hi estan fent. Són moltes, però no 
sabem que s’estan fent.

La majoria dels mitjans acusen la visió centralitzadora de 
Barcelona. L’ACN té una mirada descentralitzadora del país?
És fonamental la feina que fa al territori, perquè si no hi som, 
no existeix. Amb la poca gent de què disposem per al territori 
que cobrim, som la veu de la majoria d’actes, activitats, iniciati-
ves i projectes que es fan arreu del país. Si algun dia l’ACN no 
estigués al Parlament, tampoc passaria res, perquè hi ha altres 
mitjans que hi van. Però si l’ACN no hi fos al territori, hi hauria 
una apagada informativa a Catalunya, perquè no hi ha ningú 
més que faci això.

Els pressupostos de la Generalitat per al 2022 preveuen 
destinar 3,2 milions d’euros a l’ACN, un 16% més que en 
els darrers comptes. Amb aquesta aposta, la viabilitat de 
l’ACN està garantida?
En aquest moment la viabilitat està garantida per a continuar 
fent el que fem avui, però hem de fer més. No n’hi ha prou amb 
aquesta partida pressupostària. Necessitem més pressupost per 
a l’ACN si ens creiem un projecte real de mitjans públics de país.

Més enllà dels recursos públics, quines altres vies de fi-
nançament es planteja?
Hem de buscar més ingressos, més clients, i als que ja tenim 
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oferir-los altres paquets informatius a banda del que ja fem ara. 
Hem de mirar molt cap al futur, amb mitjans digitals, utilitzar les 
tecnologies més punteres, i tenir les millors eines i oferir uns 
serveis diferents del que fem ara, sense deixar de fer el que 
fem ara.

(...)

Catalan News és un servei consolidat de l’ACN. És previst 
que s’hi facin millores?
Catalan News funciona molt bé, però l’hem de reforçar. Ara hi 
haurà canvis en el format web, serà una pàgina molt més àgil. 
Seran canvis molt visibles que posarem en marxa ben aviat, a 
finals de juny. Més enllà de l’aspecte visual, també hi haurà una 
nova línia d’informació que estem treballant amb el responsable 
de Catalan News, Guifré Jordan.

Quina?
Volem ampliar la informació que es genera a través dels con-
solats, a través del Departament d’Acció Exterior. També volem 
enfortir la nostra relació amb els catalans que estan fora i conèi-
xer qui és qui per adreçar la nostra informació. Hem detectat 
que hi ha molt consum informatiu de l’actualitat catalana a tra-

vés de Catalan News, tenim audiència molt consolidada que es 
connecta des del món anglosaxó.

(...)

Quin paper juga l’ACN en les xarxes socials?
L’ACN no necessita clics, som els mitjancers que fem que la in-
formació arribi als ciutadans a través dels mitjans de comunica-
ció. Nosaltres no produïm notícies per a la xarxa, sinó que ens 
devem als nostres clients. Hem de ser els primers per als nos-
tres clients. Això no vol dir que en el futur tinguem més presèn-
cia a les xarxes per tal que ens coneguin, no ho descarto, però 
hem de mirar-ho bé. El que sí que hem d’oferir són més produc-
tes als nostres clients, i com més clients, millor. Els serveis són 
infinits, però hem de canviar la manera de funcionar.

Per què?
L’ACN s’ha de convertir en una agència que enviï als seus clients 
exactament allò que volen. Hi ha un seguit d’informacions que 
poden ajudar les empreses a prendre decisions, i aquí és on 
l’ACN té un forat de mercat que ha d’aprofitar, perquè si no ho 
fem nosaltres no ho farà ningú.
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Fins a quin punt les agències són més necessàries que mai 
per combatre les fake news?
Són absolutament necessàries. Una agència ha de donar una 
garantia que el que fa és verídic, que està comprovat i té credi-
bilitat. Haurien de ser les agències les qui fessin aquesta feina, 
i no és amb menyspreu per a les empreses privades, però tots 
sabem que tenen els seus interessos (les públiques també). 
Una empresa privada no sé quins interessos té i a quines no-
tícies li posarà l’etiqueta que són certes. Intentaré que l’ACN 
mantingui la neutralitat política absoluta, que sigui una agència 
de fiar. Això només es fa amb fets, amb el dia a dia.

(...)

Creus que les sinèrgies entre TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN 
haurien de ser més grans?
Sí, haurien de ser totals. Ara ja n’hi ha, però la sensació és que 
l’ACN està al marge d’aquests dos monstres, per pressupost i 
gent que hi treballa, i també pel coneixement que la població 
catalana té d’ells. És lògic que hi hagi un cert desconeixement 
de què fem, perquè els nostres productes no els arriben, però 
això no vol dir que no siguem tan importants com TV3 i Cata-
lunya Ràdio.

A Catalunya hi ha prou espai per a tantes capçaleres digitals?
Això ho han de decidir els lectors. Un dels avantatges de 
l’actual món digital és que una sola persona pot posar en marxa 
un diari; de fet, ja hi ha projectes així. Si n’hi ha tants és que 
hi ha moviment, i si els lectors ho miren, subsistiran. Hi ha una 
efervescència de mitjans i el públic és qui els aguanta. (Foto-
grafia: ccma.cat)
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El perill dels grups mediàtics
Per Marta Campabadal / Report.cat

El passat mes de març es coneixia la notícia que, finalment, 
després d’anys de pèrdues, el Grup Godó –propietari de La 
Vanguardia, Mundo Deportivo i Rac 1– donava per finalitzat el 
projecte televisiu de 8TV. Les ínfimes xifres d’audiència i la im-
possibilitat de triomfar amb projectes de collita pròpia –darre-
rament només feien reemissions– van portar l’empresa a acu-
mular quaranta-sis milions d’euros en pèrdues. Després de la 
venda de la televisió, 8TV iniciava una nova etapa, integrant-se 
al catàleg del GANSO 2022, propietat de l’inversor italià Nicola 
Pedrazzoli –fundador de projectes de televisió local com Teve.
cat i Canal Català– i de Borja García-Nieto, president del Grup 
Financer Riva y García.

Els mitjans audiovisuals han tingut històricament molt pes en 
la creació de corrents d’opinió al nostre país. I els governs ho 
saben. Només cal remuntar-se a l’inici de la pandèmia de la 
Covid-19, al març de l’any passat, quan el govern espanyol va 
destinar quinze milions d’euros a televisions privades per tal de 
“suportar els costos extres provocats per la crisi del coronavirus”.

Concentració de poder
Per tot plegat, hi ha molts mitjans de comunicació importants 
que en els darrers anys han volgut expandir la seva influència 
amb la creació d’una televisió. En aquest sentit, Rosa Ferrer, 
economista i professora de la Universitat Pompeu Fabra-Barce-
lona Graduate School of Economics, apunta a aquest fenomen. 
“Estem observant un increment de la concentració de poder de 
mercat en els mitjans de comunicació i aquest és un fenomen 
que està afectant no només als mitjans de comunicació sinó a 
molts altres mercats i indústries”, assegura.

La realitat, però, és complexa, i la indústria periodística can-
via constantment: la digitalització, els hàbits de consum i les 
audiències són àmbits que evolucionen. I la pandèmia de la 
Covid-19, així com el creixement incontestable de plataformes 
digitals com Netflix, Apple TV, Amazon, alhora televisió i cine-
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ma, informació i entreteniment, és un fenomen que sens dubte 
marcarà el futur de la indústria.

El cas del Grup Godó amb 8TV és el més recent, però aquest mi-
tjà català no és el primer a haver intentat aquest tipus d’accions 
d’expansió. Ferrer explica que “les expansions i adquisicions 
són un fenomen internacional que s’està observant en els paï-
sos desenvolupats i que forma part d’una lògica d’economia 
d’escala: per cada història periodística, als gestors del mitjà de 
comunicació els resulta rendible un volum gran de possibles 
ciutadans interessats, ja que permet reduir la ràtio del cost de 
generar la notícia dividida entre un major volum de negoci”. 
Això té conseqüències sobre els ciutadans que van des de la 
menor diversitat ideològica als mitjans, passant pel detriment 
de la cobertura de notícies en l’àmbit local i municipal fins a 
l’increment de preus de productes relacionats.

A continuació citem alguns exemples d’èxit i fracàs de mitjans a 
l’estat espanyol en els darrers temps:

La llarga crisi de Prisa
El grup propietat de mitjans com El País o el HuffPost –anterior-
ment conegut com el Huffington Post–, entre d’altres, va tenir 

des del 1989 i fins al 2015, Prisa TV, grup televisiu de paga-
ment, pioner en la televisió digital en l’àmbit estatal. Prisa TV 
va ser propietària de Canal+ fins a l’any 2014, quan va passar 
a mans de Telefònica. A més, té en propietat el 18% de Media-
set España, empresa controlada per Fininvest, grup propietat 
del magnat italià Silvio Berlusconi, amb canals com Telecinco o 
Cuatro. Però va ser la gran inversió en el món audiovisual –amb 
l’aposta de Canal Plus– que acaba portant a l’empresa a acu-
mular un deute de cinc mil milions d’euros. Una jugada nefasta 
que va acabar arrossegant a tot el grup.

La venda de Zeta
Aquest holding de comunicació fundat el 1976 per Antonio 
Asensio va créixer molt ràpid durant la Transició, sobretot grà-
cies als beneficis generats per la revista Interviú. Anys després 
Asensio també s’havia llençat a l’aventura audiovisual, fins al 
punt de controlar  Antena 3 –la primera cadena de televisió pri-
vada sorgida a Espanya– entre 1992 i 1997. Finalment, el 1997 
Zeta va vendre les seves accions a Antena 3 a Telefónica. La 
raó de la venda van ser les nombroses pèrdues que la cade-
na va acumular, que arribaven als 150 milions d’euros. Zeta, 
propietària d’El Periódico de Catalunya també havia tingut les 
revistes emblemàtiques Interviú i Tiempo, va arribar a tenir fins 
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a dinou capçaleres –com Tiempo, Sport i El Jueves– i es va ex-
pandir, en aquest cas, cap al sector editorial, comprant Edicio-
nes B, que el 2017 va vendre al grup Penguin Random House. 
L’any 2019 i després d’acumular abundants pèrdues, el grup 
Prensa Ibérica –que tenia una xarxa de disset diaris regionals 
i locals–, va comprar Zeta. A inicis del 2018 ja havia tancat les 
emblemàtiques Interviú i Tiempo.

El deute impossible de V Televisión
Corporación Voz de Galicia –el grup gallec més gran de mitjans 
de comunicació, propietari del rotatiu del mateix nom– va pro-
var sort amb V Televisión, un canal que destacava per emetre 
contingut tant en castellà com en gallec i que volia fer compe-
tència a TVG, la televisió pública gallega. El problema és que V 
Televisión, que combinava l’emissió de programes propis amb 
sèries d’HBO o documentals del Discovery Channel, va anar 
acumulant problemes econòmics arribant als quinze milions 
d’euros de pèrdues. Va estar fins a set exercicis en números 
vermells. Finalment, l’1 de gener del 2018, uns segons després 
de les campanades d’any nou, la cadena va tancar, fent que 
Galícia deixés de tenir una televisió autonòmica privada.

Les pèrdues de Libertad Digital
Libertad Digital va començar a funcionar uns dies abans de 
la reelecció de José María Aznar com a president del Govern 
amb majoria absoluta. El grup propietat d’aquest mitjà digital 
va crear l’any 2006 Libertad Digital TV, amb concessions a di-
ferents comunitats autònomes governades pel PP -com la Co-
munitat Valenciana o Múrcia-, un fet que no va estar exempt 
de polèmica. El 2012 el Tribunal Suprem va anul·lar, per falta 
d’objectivitat, les llicències concedides pel govern de Francisco 
Camps. Els problemes de viabilitat van provocar que el 2013 
deixessin d’emetre, però tres anys després van reprendre les 
emissions i es pot veure a través de la TDT de Madrid i des 
d’Internet. Tal com destaca el mitjà El Salto, que ha analitzat 
la història d’aquest canal, “l’escàs èxit de la seva televisió con-
trasta amb la repercussió del seu projecte radiofònic. Des dels 
seus inicis, esRadio va comptar amb veus molt conegudes en 
les ones conservadores espanyoles, vàries d’elles provinents 
de la COPE”.

La història de Libertad Digital TV, doncs, és la crònica d’un 
fracàs. Des del 2004 -segons els comptes del mateix canal- els 
seus exercicis econòmics s’han tancat amb números vermells.
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La història dels mitjans de comunicació i de les seves aventures 
audiovisuals podria continuar. El grup Intereconomia -amb els 
seus problemes constants amb el seu canal televisiu-  seria un 
altre exemple amb moltes ombres. Altres, en canvi –com, per 
exemple, el grup Promecal i Edigrup Media amb els canals CyL 
TV i La 8 CyL de Castella i Lleó,  o el grupo OcioBesaya amb 
Cantabria 7 Tv– són experiències molt més exitoses.

Així doncs, moltes ombres i poques llums en un model de ne-
goci –extremadament polititzat en alguns casos– que demostra 
que construir un gran grup de comunicació amb canals de tele-
visió inclosos no sempre és una tasca fàcil. I que els problemes, 
sovint, s’acumulen.
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Enquesta mundial de la FIP sobre 
la informació climàtica: Cal més 
cobertura i formació
Per Federació Internacional de Periodistes (FIP)

  
La FIP ha instat els mitjans de comunicació, els periodistes i 
els sindicats a prendre la iniciativa per fomentar el debat i les 
accions per lluitar contra la crisi climàtica.

Els resultats de l’enquesta mundial mostren que una gran ma-
joria de periodistes (més del 81%) estan “molt preocupats” pel 
canvi climàtic. Tot i això, només un de cada quatre creu que els 
mitjans de comunicació del seu país estan fent una feina ade-
quada a l’hora d’informar d’aquesta crisi.

La meitat dels enquestats afirma que la seva pròpia organitza-
ció de notícies no ofereix una cobertura especial sobre canvi 
climàtic. Menys del 6% afirma que ha tingut accés a formació 
específica en aquesta matèria, mentre que menys del 5% diu 
que compta amb un departament dedicat a informar sobre el 
clima.

Encara que l’enquesta mostra que el 54% dels periodistes afir-
ma que almenys alguns mitjans de comunicació del seu país in-
formen de forma específica sobre el canvi climàtic, les xifres va-
rien d’una regió a una altra, i els mitjans europeus són els que 
ofereixen una cobertura més detallada sobre aquest problema.

Els sindicats de periodistes han de fer un pas endavant
Si bé els sindicats inclouen cada vegada més els temes relacio-
nats amb el canvi climàtic a les seves agendes, els enquestats/
des consideren que els seus propis sindicats encara tenen un 
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marge de millora significatiu, ja que gairebé la meitat (46%) afir-
ma que el seu organització sindical no té una política específica 
sobre canvi climàtic.

Entre aquells sindicats que han adoptat polítiques relacionades 
amb el canvi climàtic o organitzat activitats de formació per als 
seus membres, les principals accions van ser:

- Elaborar recomanacions i directrius per als periodistes que 
informen sobre la crisi climàtica

- Oferir formació específica als seus afiliats sobre qüestions cli-
màtiques 

- Adaptar el preu de les afiliacions dels patrocinadors en funció 
de la política mediambiental 

- Aplicar mesures per reduir la petjada ecològica de l’organització.

Tasques per al Grup de Treball de la FIP sobre el Clima

Els periodistes enquestats van demanar a l’Equip d’Acció Cli-
màtica de la FIP que prioritzés:

• La formació per a periodistes sobre la crisi climàtica
• Desenvolupar millors pràctiques per a periodistes que infor-
men sobre la crisi climàtica
• Treballar amb altres organitzacions internacionals en campan-
yes sobre la crisi climàtica
• Celebrar esdeveniments i conferències amb periodistes amb 
experiència en informació sobre la crisi climàtica
• Reduir les pròpies emissions de carboni de l’organització
• Aprendre més dels membres de la FIP sobre com estan abor-
dant el canvi climàtic.

La FIP va presentar els resultats de la seva enquesta durant el 
seu congrés mundial a Oman, on els membres de la FIP van 
renovar i revitalitzar el grup de treball de la FIP sobre el clima.

El Secretari General de la FIP, Anthony Bellanger, va dir: “Fem 
una crida als periodistes i editors de tot el món perquè mostrin 
l’amenaça real que suposa el canvi climàtic en els seus repor-
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tatges, i apliquin les millors pràctiques per millorar la cobertura 
del que és ja el problema més urgent del nostre temps. La FIP 
també anima tots els seus afiliats a afegir la crisi climàtica a les 
seves agendes i a treballar junts per oferir formació que ajudi 
els periodistes a cobrir el canvi climàtic d’una manera professio-
nal i eficaç. (Infografia: FIP – fotografia: ServeisTIC.net)
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Llibertat de premsa i marcatge a 
mitjans i periodistes
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació21

Notícies falses: aquestes dues paraules s’han convertit en sinò-
nims tant de mitjans com de política en general. Tant si es tracta 
d’informació errònia a través de xarxes socials o de webs, no 
hi ha escassetat de llocs per adquirir “notícies falses”. Tot i que 
les notícies falses s’han convertit en un problema seriós, és 
important no pintar-lo amb un traç massa gruixut, assegurant-
nos de no demonitzar els mitjans de comunicació que informen 
de la veritat.

No són cap novetat, però avui dia passen de taca d’oli. Les fake 
news són notícies que s’han inventat o alterat deliberadament 
d’una manera que normalment impulsen algun tipus d’agenda po-
lítica o social. Any rere any, les fake news han esdevingut significa-
tivament més freqüents arreu. Segons un estudi de la Universitat 
Estatal d’Ohio, als EUA, “les notícies falses probablement tenen 
un impacte substancial en les decisions de votació” d’alguns sub-
conjunts clau de la població. No diu de cap manera que les notí-
cies falses puguin ser l’únic input que determini unes eleccions, 
però hi tindran un impacte rellevant. Ara ho veurem a Andalusia.

Hi ha centenars de webs de notícies falses, des d’aquells que 
imiten deliberadament diaris de la vida real, fins a llocs de pro-
paganda governamentals o de partits de l’oposició, i fins i tot 
aquells que trepitgen la línia entre la sàtira i la desinformació 
senzilla. Això crea una barreja potencialment perillosa per sa-
ber quin contingut és precís i què és informació errònia.

No és estrany, doncs, que els espanyols tinguin cada cop més 
desconfiança en els mitjans, tot i que els diaris en paper obte-
nen millor nota que la resta. De fet, la confiança en els mitjans 
de comunicació, en aquest cas en l’àmbit mundial, ha caigut del 
76% de 2016 al 58% de 2021, segons el Pew Research Center.
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És fàcil veure per què la gent ha tingut més desconfiança en els 
mitjans de comunicació en general, el que no treu que els seus 
efectes siguin força negatius. Que les notícies falses augmentin 
motiva que la importància dels mitjans de comunicació de bona 
reputació sigui major, cosa que actualment s’està soscavant i 
ha creat una tendència perillosa: confiar en els polítics per so-
bre dels periodistes. En lloc de confiar en històries ben inves-
tigades i ben documentades, la gent sovint està disposada a 
refiar-se en les paraules –que normalment confirmen les seves 
creences predeterminades– que difonen els polítics. Potser les 
narratives del procés en determinada premsa de la capital de 
l’Estat estan influint en els ciutadans catalans. Hi ha motius.

Per què les capçaleres de bona reputació i altres d’enorme di-
fusió a Espanya s’agrupen amb notícies falses? La resposta: 
per Catalunya. Acceptant que pot ser una exageració dir que 
l’independentisme català és l’única causa de notícies falses, 
el seu treball per desacreditar el procés i les aspiracions legíti-
mes de molts catalans, i també els mitjans més independents o 
propers al sobiranisme, està essent un element bàsic per pres-
sionar Catalunya i el seu govern i donar ales a l’espanyolisme 
immobilista i recalcitrant. De fet, hi ha capçaleres que no 
s’amaguen de divulgar que “humiliar” i “desacreditar” mitjans 

catalans evita que la població general es cregui “històries ne-
gatives” sobre un “hipotètic” futur d’Espanya sense Catalunya.

D’aquí que tots aquests mitjans servils a la “unitat indivisi-
ble” del territori espanyol demonitzen tant els periodistes i els 
mitjans catalans independents, o propers al procés, com la 
classe política que aspira a l’autodeterminació. La redacció 
esbiaixada de notícies sobre Catalunya i la seva política, amb 
informes sovint manipuladors i mal-llevats de procediments 
judicials o policials, s’han convertit en la norma que tempta la 
gent de bona fe.

S’estan justificant possibles violacions d’efectes personals que 
poden haver permès robar grans quantitats de dades si no 
s’havien detectat aquests “defectes”. Espiar telèfons i divulgar 
part dels seus continguts és clarament un element de gran pre-
ocupació pública i consolida un model contrari al Codi Deonto-
lògic del periodisme, l’incompliment potencial del qual és pe-
rillós, perquè caracteritza les accions de determinats mitjans 
com a “pirateria”, col·locant la culpa al sobiranisme i “els seus” 
mitjans de comunicació en lloc d’acceptar que es tracta d’un 
defecte genètic dels governs de l’Estat i dels editors al servei 
de la sacra pàtria unida (com sigui).
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Estem davant la revelació d’una tendència més àmplia: culpar 
i demonitzar els mitjans de comunicació no unionistes com una 
manera de desviar la culpa de les coses que posarien un polític 
de mala llufa. Malgrat que l’augment de les notícies falses so-
bre l’entorn de l’anomenat procés és, sens dubte, un problema 
important, ho seria més deixar que fomenti la desconfiança en 
el conjunt dels mitjans de comunicació. És imprescindible que 
la gent discerneixi entre què són notícies falses –manipulades i 
descontextades–, i què és una iniciativa política no pas prohibi-
da per la Constitució de capçalera.

És vital confiar en periodistes i fonts contrastades i ben inves-
tigades quan es tracta de notícies o informes patriòtics. Massa 
sovint, els polítics i els seus servidors tenen motius ocults per 
fer que la veritat siguin menys atractiva. El periodista ha de tenir 
el nas suficient per a intuir-ho. Encara que els mitjans de comu-
nicació tinguin algun biaix, sobretot de moltes fonts polititzades 
i dirigides, confiem en què els mitjans catalans en conjunt siguin 
tan imparcials com poden i mereixin la nostra confiança. És, 
certament, molt tensa la pressió provinent de determinades for-
ces polítiques, la feina prioritària de les quals és negar el pa i la 
sal a un poble que no vol perdre la seva identitat ni tampoc ser 
desposseït fanàticament dels seus valors ancestrals.

Des de la legislació de “seguretat nacional”, o llei mordassa, 
s’intenta “educar” o silenciar els periodistes d’investigació lliu-
res, i fins i tot soscavar la independència editorial de les emisso-
res públiques, siguin de la Generalitat o municipals. Fixeu-vos 
que tot això té lloc en una atmosfera tòxica a la qual s’enfronten 
els periodistes que no salten la corda al ritme controlat i cons-
tant que marquen els tres poders clàssics de l’Estat (legislatiu, 
executiu i judicial). El ritme, això sí, es marca sense accelerar-
lo excessivament, no sigui “que se note el cuidado”.

El Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les 
llibertats fonamentals, signat a Roma el 4 de novembre de 
1950 i ratificat per la llei núm. 848, a l’article 10 (sobre lliber-
tat d’expressió) diu: “Tothom té dret a la llibertat d’expressió. 
Aquest dret inclou la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o 
comunicar informació o idees sense ingerència de les autoritats 
públiques i amb independència de la nacionalitat”. Aquest con-
veni és passat pel folre. (infografia: ccma.cat)
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