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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Cinc claus bàsiques per aconseguir subscriptors en mitjans de comunicació que no es poden permetre tecnologia punta

D’AQUÍ I D’ALLÀ: En un parell de setmanes, el futur del periodisme es debatrà al World News Media Congress 2022 a Saragossa

COMUNICACIÓ DIGITAL
Notícies digitals al túnel del temps

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària creix un 4,2% en el primer semestre del 2022

NOVES EINES
Les estructures de les redaccions s’han d’ajustar a la digitalització

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El pla estratègic de La Vanguardia contempla l’expansió a Madrid i fer un diari per a tot Espanya

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: José Antequera: “Estem pagant el pla d’alguns per desmantellar la premsa lliure i independent”
TRIBUNA: Podem copiar el mètode noruec per expandir els mitjans locals?
PETIT REPORTATGE: Paper o digital: com interpreta el cervell allò que llegeix?
ANÀLISI: Així són els hàbits de lectura i navegació dels subscriptors dels principals mitjans d’informació de tot el món
DOSSIER: La gestió de comunitats als mitjans: el lector com a part del projecte periodístic
OPINIÓ: Reivindicant el periodisme
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Cinc claus bàsiques per aconseguir 
subscriptors en mitjans de 
comunicació que no es poden 
permetre tecnologia punta
Per Laboratorio de Periodismo

Els mitjans de comunicació més poderosos econòmicament 
tenen la capacitat d’invertir importants quantitats de diners en 
tecnologia que ajuda a augmentar les subscripcions, fins i tot 
recorrent a Intel·ligència Artificial i patrons comportamentals, 
així com contractar equips especialitzats per fer aquesta tasca.

Però no tots els mitjans tenen aquest múscul econòmic per dis-
posar de tecnologia punta i equips propis de captació de subs-

criptors o empreses consultores per a mitjans de comunicació 
especialitzades en estratègies de subscripció.

Per a aquests mitjans més modestos, Digital Context Next re-
cordava recentment cinc claus bàsiques que cal tenir en comp-
te per atraure i retenir subscriptors , sense necessitat de grans 
dispendis econòmics en tecnologia o personal extremadament 
qualificat.

Són aquestes:

1. Les millors notícies, darrere del mur de pagament
Alguns mitjans mantenien fins fa poc que les millors històries 
havien d’anar fora del mur de pagament perquè són les his-
tòries amb més probabilitats d’atreure nous usuaris (i ajudar a 
augmentar les pàgines vistes i els euros o dòlars publicitaris, 
per tant). Els murs de pagament mesurat hi contribuïen, en no 
tancar els continguts fins que no s’havien llegit diversos articles 
al mes, de manera que tota la gent que arribava sense haver 
consumit aquesta quota llegia aquesta informació gratis.

Recentment, però, s’ha demostrat que és més rendible que 
aquestes notícies estiguin darrere del mur de pagament des 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://digitalcontentnext.org/blog/2022/08/17/how-to-increase-your-subscriber-base-despite-the-downturn/
https://digitalcontentnext.org/blog/2022/08/17/how-to-increase-your-subscriber-base-despite-the-downturn/
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del primer moment. Per exemple, Business Insider ha anat 
col·locant les seves primícies més grans darrere d’un mur i ha 
augmentat significativament la seva base de subscriptors en 
el procés. I com a Business Insider, molts més. Els murs free-
mium o premium avancen més de pressa, sobretot a Europa. 
Els usuaris estan disposats a pagar pel tipus de contingut dis-
tintiu que no poden obtenir de forma gratuïta a cap altre lloc.

2. Sentir-se part d’una comunitat
Com bé saben les grans plataformes socials, cal crear una co-
munitat per avançar. Res no atrau els usuaris de manera més 
lleial que sentir-se part d’una comunitat dins d’un diari i poder 
interactuar. Les dades de la xarxa d’OpenWeb de més de 1.000 
editors de tot el món mostren que aquells que participen a la 
conversa veuen 4,5 vegades més pàgines. També passen 3,6 
vegades més temps al lloc i generen 3,2 vegades més ingres-
sos que els usuaris no compromesos.

3. Avantatges addicionals per ser subscriptor: el contingut 
no ho és tot
En els darrers anys s’ha prestat més atenció a l’anomenada  
“proposta de subscripció completa”, és a dir, tot allò que ofereix 
un mitjà  a més del contingut. Poden ser des de jocs de trenca-

closques (com Wordle del New York Times) fins a poddcasts, 
butlletins informatius, comunitats de Discord, cursos de cuina, 
etc. només per a subscriptors. Aquests serveis addicionals po-
den contribuir en gran mesura a aconseguir aquesta sensació 
que el que es rep supera amb escreix el preu de la subscripció.

4. Evitar els subscriptors dorments
Segons dades de Piano, el 40% dels subscriptors són «dor-
ments», és a dir, persones que no aprofiten el mitjà malgrat 
ser subscriptors. Un gran percentatge d’aquestes persones 
cancel·len en el moment que “es desperten”.

La solució? En primer lloc, evitar que s’adormin, a través de 
contingut interactiu. Coses com a consultoris d’experts, blocs en 
viu i preguntes i respostes són fàcils de configurar i excel·lents 
per a la retenció: obliguen els usuaris a visitar el seu lloc en 
moments específics i els acostumen a revisar el seu contingut 
amb regularitat.

(Laboratorio de Periodismo va publicar recentment un article 
sobre això:  Per què hi ha subscriptors que es converteixen en 
«dorments» i com evitar-ho).

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.wsj.com/articles/business-insider-did-nothing-when-the-pandemic-hit-it-worked-11611601016
https://www.inpublishing.co.uk/articles/how-publishers-can-build-a-digital-membership-proposition-18978
https://laboratoriodeperiodismo.org/por-que-hay-suscriptores-que-se-convierten-en-durmientes-y-como-evitarlo/
https://laboratoriodeperiodismo.org/por-que-hay-suscriptores-que-se-convierten-en-durmientes-y-como-evitarlo/
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5. Crida de periodistes coneguts
Certs periodistes són molt populars a les ciutats on estan as-
sentats els mitjans, o als nínxols als quals es dirigeixen, i s’ha 
de fer tot el possible per aprofitar aquest poder, indiquen des 
de Digital Content Next. És a dir, que aquests periodistes facin 
crides a la subscripció, encara que no tothom està d’acord amb 
aquesta estratègia. Els butlletins del New York Times fan una 
excel·lent feina al respecte. Tot i això, cada mitjà té les seves 
pròpies estrelles reals o potencials, i cultivar aquesta estratègia 
pot contribuir en gran mesura a augmentar la lleialtat dels lec-
tors. (Fotografia: Rpp.noticias)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En un parell de setmanes, el futur del 
periodisme es debatrà al World News 
Media Congress 2022 a Saragossa
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Falta ben poc per a la celebració, al Palau de Congressos de 
Saragossa i del 28 al 30 de setembre, del World News Media 
Congress 2022, una trobada que reunirà més de 1.000 líders 
del periodisme mundial, editors i guardonats amb el Golden 
Pen of Freedom de més de 80 països, i on es coneixeran els 
mitjans i els periodistes guanyadors en diferents categories.

L’objectiu d’aquesta trobada única al món serà debatre sobre 
els nous reptes a què s’enfronten els mitjans de comunicació, 
com el canvi climàtic, la sostenibilitat, la llibertat, la democràcia 

i la prosperitat. Tot condicionat pels darrers esdeveniments suc-
ceïts al continent europeu com la invasió d’Ucraïna.

A més, durant tot l’esdeveniment, també es posarà un gran èmfasi 
en la recerca de fórmules per salvaguardar el futur de la publicació 
de notícies independent. Els editors compartiran estratègies d’èxit 
d’ingressos dels lectors que incorporen un fort enfocament en el 
pensament del producte i solucions publicitàries innovadores. 

Els congressistes també abordaran desafiaments preocupants 
per a la llibertat de premsa a tot el món i donaran suport a 
iniciatives per promoure una major diversitat i inclusió dins les 
organitzacions de notícies i en el seu periodisme.

Per al president de la WAN-IFRA, Fernando de Yarza López-
Madrazo, és important acollir el Congrés a la seva ciutat natal, 
Saragossa. “Des que vaig ser elegit per liderar WAN-IFRA el 
2019, he volgut compartir Aragó amb la comunitat mediàtica 
global i mostrar la vitalitat dels mitjans locals independents. 
Però la pandèmia va interrompre el nostre pla”, va dir de Yarza. 

Entre els ponents ja confirmats, destaquen Ben Cotton, Director 
de Subscripcions a The New York Times (EUA); Carlos Núñez, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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President Executiu de Prisa Media (Espanya); David Wamsley, 
Editor Cap a The Globe and Mail (Canadà); Emma Tucker, Edi-
tora del Sunday Times (Regne Unit); o Gabriela Cañas, presi-
denta de l’Agència EFE (Espanya), entre d’altres.

Lliurament dels Digital Media Awards 2022.- Durant el congrés, 
l’organitzadora de l’esdeveniment, WAN-IFRA, anunciarà els 
guardonats del 2022. D’una banda, els premis Digital Media 
Awards Worldwide, que reconeixen l’excel·lència als millors in-
novadors digitals en sis categories: Millor Visualització de Dades, 
Millor Engagement amb l’Audiència, Millor Web Mòbil de Notí-
cies, Millor Ús de Vídeo Online, Millor Iniciativa d’Ingressos per 
Lector i Millor Newsletter, amb guanyadors elegits entre inicia-
tives d’Àfrica, Europa, Àsia, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord.

L’organització també reconeixerà els defensors de la llibertat 
de premsa amb el Golden Pen of Freedom, i que en els darrers 
anys han estat concedits a periodistes com Jimmy Lai, Hong 
Kong (2021); Jineth Bedoya, Colòmbia (2020); Jamal Kashog-
gi, Aràbia Saudita (2019) o Maria Ressa, Filipines (2018), que 
l’any passat va rebre el Nobel de la Pau.

I també es lliurarà el Women in News Editorial leadership award, 

que premia el lideratge exemplar de dones a les redaccions de 
les zones on Women in News està actiu: Àfrica, la Regió Àrab i 
el Sud-est Asiàtic. El 2021, les premiades van ser Edyth Kam-
balame (Malawi, Àfrica); Samia Nakhoul (Regió Àrab) i Nyein 
Nyein Naing (Myanmar, Sud-est Asiàtic).

Els lectors d’El Butlletí poden obtenir més informació en aquest link.

L’augment de preu del paper premsa 
no té aturador

La recuperació econòmica del 2021 s’ha traduït en una crisi del 
paper. És rar... per tant, car. Un producte basat en paper que va 
costar 100 el 2020 costa 200 avui. Les previsions de la branca 
professional preveuen un nou augment del 25% per a aquest any.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://wan-ifra.org/events/congress2022/
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Les causes són múltiples:

1. Les fàbriques de celulosa han estat inactivades durant la 
pandèmia. Han perdut personal que ja no hi és per reiniciar la 
màquina avui.

2. Aquesta indústria és un gran consumidor d’energia els costos 
de la qual s’estan disparant amb la guerra a Ucraïna.

3. La pandèmia ha provocat una explosió de comandes per in-
ternet, comandes lliurades en envasos de cartró, cada cop més 
demandats i més rendibles per a la indústria paperera.

4. La llei de l’oferta i la demanda ha fet la seva feina: el preu 
del paper puja.

La qüestió es pot resumir en tres punts: 1) ha augmentat. 2) 
augmenta. 3) augmentarà encara més. Mirem les factures: 435 
euros la tona el 5 de maig de 2021; 855 euros el 5 d’agost. Els 
proveïdors tenen previst superar els 1.000 euros en les pro-
peres setmanes. Les causes són múltiples: entre les fàbriques 
que han tancat per anticipar les baixades de volum, quatre 
mesos de vaga a Finlàndia, l’eina de producció reconvertida 

per produir cartró, més rendible, la recollida de residus de paper 
que va patir la Covid i el els xinesos que van demanar massiva-
ment pasta de paper al final de la pandèmia... Tot plegat fa que 
l’augment de preu del paper premsa no tingui aturador. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Norske Skog Golbey)

La llei de mitjans de comunicació de 
la Comissió Europea serà debatuda 
aquest mes

La setmana vinent es començarà a debatre dins de la institució 
internacional la manera més correcta d’establir un marc comú” 
que protegeixi la llibertat i la diversitat dels mitjans de comuni-
cació europeus.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/the-banker-elegeix-caixabank-banc-de-lany-a-espanya-2021_ca.html?id=43169
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El mes de gener passat es coneixia un document oficial on la 
Comissió Europea instava els mitjans de comunicació europeus, 
entre ells els espanyols, a un treball conjunt per a l’elaboració 
d’una futura llei de mitjans de comunicació. 

En aquest escrit la Comissió Europea ressaltava que els mitjans 
de comunicació afrontaven diversos problemes i desafiaments. 
Entre ells destacava la  diversitat de regulacions  de la premsa 
entre els diferents països europeus, la  manca de pluralisme 
ideològic  dins dels mitjans de comunicació, l’escassa capaci-
tat de cooperació  dels reguladors independents i els casos d’  
ingerència als mitjans de comunicació per part de els polítics i 
els empresaris  a “la propietat, la gestió o el propi funcionament 
dels mitjans de comunicació”.

Per tractar aquests problemes, la Comissió Europea ha cridat 
el debat i la cooperació amb les diferents companyies de tot el 
continent. En aquestes converses, segons destaquen, el trac-
tament entre “ambdues parts” ha estat positiu i confien que la 
llei “pot arribar a bon cos”. No obstant, a causa de com és de 
pionera al continent aquest tipus de lleis, reconeixen estar pre-
ocupats i expectants fins a veure en què consisteix finalment la 
resolució final.

Aquesta preocupació es basa en el fet que aquesta llei pugui in-
troduir retallades a l’accionariat, la llibertat d’acció dels mitjans 
i la seva capacitat de treball”. Per això, assenyalen que estaran 
“a l’expectativa” del que passi a partir d’ara i en els propers 
mesos. Al llarg d’aquest procés de consulta pública, la Comis-
sió Europea ha rebut un total de 1.470 al·legacions dins del pri-
mer període de consultes de la futura llei de llibertat als mitjans 
de comunicació. (Font: ECD - infografia: theplatformlaw)

La FAPE i l’APM rebutgen 
l’Avantprojecte de Llei d’informació 
classificada
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, FAPE, 
amb la participació de l’Associació de la Premsa de Madrid, 
APM, han realitzat diverses al·legacions a l’Avantprojecte de 
Llei d’Informació Classificada en entendre que el desenvolupa-
ment del seu articulat limita els drets de llibertat de expressió i 
informació sota la justificació de la salvaguarda de la seguretat 
i de la defensa nacional.

A més, han mostrat sorpresa i rebuig perquè el govern només 
va permetre del 3 al 12 d’agost per presentar al·legacions, en 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ple mes d’agost, tradicionalment de vacances, sense que en-
tengui que es justifica el tràmit d’urgència.

Entre altres aspectes, es considera que s’hauria d’establir que 
l’accés per part d’un periodista a l’exercici de la seva professió 
a informació classificada com a confidencial o restringida no 
l’obliga a guardar reserva del seu contingut i no ha de ser sancio-
nable la seva publicació en qualsevol mitjà de informació. A més, 
no es pot concebre com a coneixement indegut d’informació 
classificada el que resulti de les investigacions periodístiques.

Així mateix, es reclama la supressió de consideració com a in-
fracció greu o lleu, la difusió pels mitjans d’informació d’informes 
o informacions classificades com a confidencials o restringides 
a què hagin tingut accés els periodistes en l’exercici de la seva 
professió, sense que en aquests supòsits estiguin obligats els 
periodistes o els mitjans informatius a lliurar aquests informes o 
informació a cap funcionari públic. (Font: Infoperiodistas)

El Govern de l’estat inclou premsa 
i revistes entre els beneficiaris del 
cànon digital per còpia privada

El govern ha aprovat un projecte de RD, subjecte a consulta 
pública fins el passat 6 de setembre, per “determinar, per primera 
vegada, amb caràcter no transitoris els equips, aparells i suports 
materials subjectes al pagament de la compensació equitativa 
per còpia privada; les quantitats que els subjectes deutors 
i responsables solidaris han d’abonar per aquest concepte 
als subjectes creditors; i la distribució de la compensació 
equitativa entre les diferents modalitats de reproducció (llibres 
i publicacions assimilades, fonogrames i videogrames)”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El RD inclou “entre els subjectes creditors de la compensació 
equitativa als editors de publicacions de premsa i revistes”. A més, 
el Reial decret compta amb tres disposicions finals. La primera 
duu a terme una sèrie de modificacions necessàries al Reial De-
cret 1398/2018, de 23 de novembre, amb l’objectiu de: modificar 
l’article 2 per incloure entre els subjectes creditors de la compen-
sació equitativa els editors de publicacions de premsa, revistes i 
partitures. (Font: Confidencial Digital – infografia: 21noticias.com)

La Veu de l’Anoia celebra el seu 40è 
aniversari

El dia 2 de setembre La Veu de l’Anoia, va fer l’acte institu-
cional de la celebració del 40è aniversari de la publicació. 
L’esdeveniment va comptar amb més d’un centenar assistents. 
La presentació de l’acte va anar a càrrec del periodista Marc 
Vergés, qui va iniciar els parlaments donant la benvinguda a 
tots els assistents, tot donant pas a la directora general de La 
Veu, Pia Prat Jorda, i al director de redacció, Jordi Puiggròs. 
Tots dos van agraït al públic la seva presència així com la tasca 
de totes les persones que durant quaranta anys han fet possi-
ble que La Veu de l’Anoia encara sigui amb nosaltres.

A continuació, el president de l’Associació Catalana de Premsa 
Comarcal, Francesc Fàbregas, va voler expressar la seva esti-
ma per Igualada i La Veu. Tot seguit, el secretari de Difusió de la 
Generalitat, Jofre Llombart, va recordar que “aquests quaranta 
anys són el resultat d’una feina molt ben feta, treball constant i 
molta rigorositat”.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també va voler dedicar unes 
paraules al públic i a La Veu agraint la tasca diària de tots els que 
fan possible que La Veu de l’Anoia surti cada divendres, així com 
un petit record d’anècdotes de la publicació. També va remarcar 
la importància que té aquest periòdic per a la ciutat i la comarca.

Després de la conferència magistral “La importància de la prem-
sa comarcal en el nostre territori”, a càrrec de Marçal Sintes, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.youtube.com/watch?v=Gbz73w-Jd7o
https://www.youtube.com/watch?v=Gbz73w-Jd7o
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LA LOGÍSTICA D’AVUI
I DEL FUTUR

31 Maig - 2 Juny

FIRA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORT, 
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periodista, director, entre d’altres càrrecs, de l’Institut de Re-
cerca en Comunicació de Relacions Internacionals, hi va haver 
un reconeixement a diversos col·laboradors de la publicació. 
(Font: Redacció AMIC – fotografia: La Veu de l’Anoia)

El Grup Godó recompon la seva 
relació amb la Generalitat

La Comissió Assessora de Publicitat Institucional de Catalunya 
fa unes setmanes va publicar la memòria corresponent al 2021. 
Una de les dades més significatives d’aquest document és la 
retallada del 47% dels ingressos que va rebre l’edició impresa 
de La Vanguardia en campanyes institucionals.

En concret, el diari generalista de Godó va obtenir fons de 
1.444.141 euros en aquest concepte durant el passat exercici, 
davant dels 2.648.987 del 2020. La seva edició impresa també 
va patir una tisorada, atès que la seva recaptació per publicitat 
institucional va baixar des dels 1.303.554 fins a 1.030.554 euros.

La relació entre La Vanguardia i el Govern regional s’ha recon-
duït el 2022 i això ha provocat un retorn a la normalitat pel que 

fa a la publicitat institucional, cosa que crida l’atenció, atès que 
no s’ha produït cap increment rellevant de la difusió. Aquest fet 
torna a sembrar dubtes sobre els criteris que utilitzen les admi-
nistracions per repartir aquesta publicitat.

Fonts properes al Grup Godó afirmen que la retallada del 2021 
va causar sorpresa a la Direcció del grup, però tampoc el van 
considerar com un perill per a l’estabilitat del negoci, atès el 
pes de les campanyes institucionals en la xifra de negoci de La 
Vanguardia no és gaire elevat.

De fet, la societat La Vanguardia Ediciones SL va facturar un 
total de 68,1 milions d’euros el 2021, segons la informació del 
Registre Mercantil a què ha accedit aquest diari a través de la 
plataforma Insight View. (Font: Voz Pópuli)

Vocento llançarà el seu diari esportiu 
a finals de setembre: així és Relevo

Vocento és a pocs dies de llançar Relevo, el seu nou diari es-
portiu amb què buscarà donar la batalla a dues capçaleres his-
tòriques a Madrid com Marca i As. Després de diversos mesos 
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d’intens treball, el nou digital arribarà, previsiblement, el proper 
26 de setembre.

Tot i que Relevo pot llegir-se a través de les xarxes socials, no 
serà fins a finals d’aquest mes quan els lectors puguin gau-
dir de continguts més amplis a través de la seva pàgina web. 
Una de les grans apostes de Relevo és intentar connectar amb 
l’audiència precisament a través de les xarxes, oferint una in-
formació més directa i actualitzada minut a minut. Per això han 
fitxat un nodrit grup de periodistes i experts en aquest tipus de 
qüestions. Fruit d’això és la gran acceptació que ha tingut Rele-
vo entre usuaris de Twitter, on s’acosta als 100.000 seguidors, 
Instagram o Twitch.

Al capdavant del diari esportiu hi haurà Óscar Campillo, exdi-
rector de Marca. Tot i això, no és l’única arribada procedent del 
diari d’Unidad Editorial. Hugo Cerezo, qui fou un dels caps vi-
sibles de Marca, exercirà ara com a subdirector de Relevo. Vo-
cento també ha “pescat” a As, incorporant així Alfredo Matilla. 
També ha incorporat a rostres coneguts de Twitter com Matteo 
Moretto, veu autoritzada pel que fa al mercat de fitxatges. (Font: 
Prnoticias)

EFE i Europa Press se sumen a 
Redacció Europea, el nou consorci 
d’agències a Brussel·les

EFE i Europa Press s’han unit a les més de 16 agències de 
països de la Unió Europea que han creat Redacció Europea, 
una iniciativa per millorar la cobertura de l’actualitat de les ins-
titucions comunitàries i aconseguir punts de col·laboració entre 
periodistes i més accés a informació oficial.

La redacció, inaugurada aquest mes, està coordinada per 
l’agència de notícies alemanya DPA i es preveu que el finança-
ment que aporta la Comissió Europea, d’1,76 milions d’euros, 
cobreixi els costos de funcionament fins a finals del 2023.

La coalició entre periodistes europeus d’agències facilitarà 
ara les possibilitats de “filtrar documents”, segons la delega-
da d’EFE. Confia que l’aliança « ens ajudi també per arribar 
a aquestes informacions als quals mitjans privilegiats sempre 
arriben perquè els hi passen”. (Font: MAE)
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Notícies digitals al túnel del temps
Per Xavier Domènech, periodista / Regió 7

Entro al canal oficial a Facebook d’un ajuntament costaner i 
llegeixo que «avui a les 19 hores» tindrà lloc un «concert líric» a 
la sala de fer-hi coses. Espera’t, aquest no és el concert d’ahir? 
Sí, ho és, però ahir van penjar la notícia a la pàgina amb la pa-
raula «avui» i no l’han retirat: ni la paraula ni el missatge.

Més avall trobo l’anunci del mateix concert amb l’anotació: 
«demà, dimarts...», i ja som dimecres! No és només aquesta 
pàgina. Són tota mena de publicacions digitals, de les més mo-
destes a les més professionalitzades, les que ens fan entrar en 
una mena de túnel del temps que ens pot complicar la vida si 
no anem previnguts. S’acostumen a usar adverbis i locucions 
temporals com «ahir», «avui», «demà», «aquesta setmana», 

«l’any que ve...» i no paren esment que el missatge romandrà a 
la pàgina durant dies, setmanes, mesos i potser anys, perquè la 
capacitat quasi infinita dels servidors a l’hora d’emmagatzemar 
arxius de text convida a oblidar-se de fer neteja.

Als diaris de paper hi consta la data de publicació, repetida a 
totes les pàgines, de manera que l’ahir, l’avui i el demà tenen 
un punt visible de referència per al lector. Le Monde és un diari 
francès que es comença a distribuir a París la tarda anterior a 
la seva data oficial, i per evitar embolics refereixen les notícies 
a una denominació més precisa: «dimecres 24», «dijous 25», 
«divendres 26». Seria una bona idea que totes les publicacions 
fessin el mateix, fins i tot les de paper, perquè pots trobar-te 
llegint el diari del dia abans sense adonar-te’n (al capdavall, 
les notícies s’assemblen), i és del tot necessari que ho facin 
les digitals. 

Especificar la data exacta de la qual parlem i eliminar de la por-
tada les notícies periclitades. Hi ha un mitjà que, quan arribes 
a una notícia antiga a través d’un buscador, t’avisa: «Aquesta 
notícia es va publicar originalment el dia xx/xx/xx». O sigui, que 
des de llavors poden haver-se produït grans canvis en el tema 
en qüestió. S’agraeix l’advertiment. (Fotografia: Diari de Girona)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Arriba la 14a edició de la Catosfera

La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre 
les novetats tecnològiques i del món d’Internet i la comunicació 
a Catalunya, celebrarà la seva catorzena edició els propers 20, 
21 i 22 d’octubre de 2022 a diferents ubicacions de Girona.

L’objectiu de la Catosfera d’enguany, organitzada per 
l’Associació Catosfera i l’Ajuntament de Girona, és portar pro-
postes innovadores de l’ecosistema digital català a la realitat fí-
sica, és a dir, permetre als assistents tocar i veure el que passa 
a la xarxa, de manera que Girona es converteixi durant tres dies 
en la capital digital de Catalunya. Les inscripcions són gratuïtes 
i ja estan disponibles al web.

En una aposta clara pel públic juvenil, una de les grans nove-
tats d’aquest any és el ‘Futur Fest’, un esdeveniment que se 
celebrarà a la Sala Mirona dissabte 22 d’octubre al vespre i 
que presenta un programa on els projectes del món digital es 
transformen en espectacles en viu. Entre aquests, el Gran final 
de gira de Tindercat, projecte de tres joves emprenedors que ha 
aconseguit més de dos milions d’interaccions a Twitter; La Ros-
tida, un nou format d’humor amb Marc Sarrats i Manel Vidal, 
dissenyat per La Fera i Lo Memefest i el directe dels podcasts 
Berícid Sulfúric, guanyador del Premi Sonor a millor podcast de 
ficció, i Tardeo de Ràdio Primavera Sound amb la col·laboració 
de Salsa Romesco de Bunyol TV.

I més enllà de les activitats programades a la seu habitual, 
l’Auditori Josep Irla, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG acollirà 
la Jornada Dona TIC, una aposta per visibilitzar l’emprenedoria i 
el lideratge de les dones en les empreses tecnològiques.

En la presentació de l’edició d’enguany, el director de la Catosfera, 
Joan Camp, ha manifestat: “Enguany canviem el format habitual 
de la Catosfera. Apostem per traslladar coneixement a través de 
l’experiència. Per exemple, farem podcasts en directe. La gent es-
tarà dins el podcast, podrà participar-hi. No farem, jugarem”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Per la seva banda, l’alcaldessa, Marta Madrenas, ha senten-
ciat: “És molt important posar eines digitals en català a disposi-
ció de la ciutadania, especialment els joves, que són uns grans 
consumidors d’Internet. Per nosaltres la Catosfera és molt més 
que treballar per conèixer el món digital en català. Per nosaltres 
és un espai de transmissió de valors i estem molt contents que 
es torni a fer aquesta nova edició a Girona”. (Font i infografia: 
Amic.media)

Un informe revela que les xarxes 
socials ofereixen un ROI 1,7 vegades 
més gran que el de la televisió

Nielsen ha publicat el seu primer informe sobre el retorn de 
la inversió (ROI), en què s’identifiquen llacunes als pressupos-
tos, els canals i les estratègies de mitjans dels professionals de 
màrqueting que estan posant en risc la rendibilitat en els plans 
de mitjans de comunicació.

Segons l’informe de Nielsen, aproximadament la meitat dels 
professionals del màrqueting no inverteixen prou a cada mitjà 
per obtenir la màxima rendibilitat. Mentre que una rendibilitat 
deficient pot causar que les marques es retreguin a l’hora de 
gastar, Nielsen conclou que sovint aquesta despesa necessita 
ser superior per avançar i impulsar la rendibilitat. Aquest estudi 
assegura que mentre que el 50% dels plans de mitjans compten 
amb una “infrainversió” mitjana del 50%, la rendibilitat pot millo-
rar un 50% amb el pressupost ideal.

L’informe de rendibilitat revela que les xarxes socials ofereixen 
un ROI 1,7 vegades més gran que el de la televisió, encara 
que les xarxes socials reben menys d’un terç dels pressupostos 
publicitaris de la televisió. “L’informe de rendibilitat de Nielsen 
2022 serveix com a guia per a les marques, agències i editors. 
En una època en què hi ha més canals que mai per arribar a 
les audiències desitjades, és fonamental que els coneixements 
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sobre el ROI siguin assolibles i fàcils de entendre”, afirma en 
un comunicat Imran Hirani, vicepresident d’anàlisi de mitjans 
i anunciants de Nielsen: “Les marques no es poden permetre 
malgastar publicitat valuosa a les audiències equivocades.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi de Nielsen The 2022 
ROI Report. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Nielsen)

Periodistes i comunicadors 
assenyalen els nadius digitals com 
els principals difusors de troles

La desinformació és un problema des de fa uns quants anys. 
Internet ha possibilitat que els bulls es propaguin ràpidament 
sense control i impactin en multitud de persones. Lluny de mi-
llorar la situació, els continguts falsos s’han incrementat en els 
darrers temps amb motiu de la pandèmia. Així ho indica la in-
vestigació ‘Bulos i Desinformación’, realitzada per Servimedia i 
Estudio de Comunicación, que han enquestat periodistes, co-
municadors i la població en general.

Un terç de la ciutadania creu que la responsabilitat és als mi-
tjans de comunicació , d’acord amb les conclusions de l’estudi. 
No pensen així els mateixos periodistes, que donen la culpa de 
la propagació de bulls a la població en general (57%) i no tant a 
la pròpia professió (11%).

Tot i això, preguntats els periodistes i comunicadors en quin ti-
pus de mitjans de comunicació es produeix més desinformació, 
la resposta és contundent: un 75% assenyala els nadius digi-
tals, molt per sobre de la televisió i la ràdio. Aquest percentatge 
ha pujat sis punts respecte a l’estudi anterior del 2018. 

Podeu conèixer l’informe “Bulos y Desinformación” a Youtube, 
des d’aquest link. Font i gràfic: Dircomfidencial)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Google llançarà a la tardor l’eina per 
la qual pagarà als mitjans per les 
notícies
Després de Google News arribarà Google News Showcase. 
Així assenyalaven nombrosos mitjans de comunicació el pla 
que maneja la multinacional nord-americana dins Espanya. 
Després que el cercador de notícies tornés a obrir dimecres 22 
de juny després d’un parèntesi de més de vuit anys, la compan-
yia ha continuat treballant en aquest nou pas.

L’empresa nord-americana continua avançant en aquest progra-
ma de llicència de continguts a través del qual Google pagarà als 
creadors de notícies perquè seleccionin els articles periodístics 
que vulguin incloure a les històries de Google News i Discover. 
Fonts del sector assenyalen que encara no s’ha concretat una 
data exacte. Tot i això, el ritme de treball apunta que el llança-
ment d’aquesta nova eina nova es realitzarà aproximadament 
durant la tardor. Així es tancarà el cercle que provocava que des 
de l’any 2014 el cercador de notícies no treballés a Espanya.

Google porta, igual que a altres països, negociant amb els mitjans 
de comunicació espanyols durant els darrers mesos un import 

econòmic a canvi dels drets de les notícies dels diaris i webs. Con-
cretament, en aquest cas les converses van començar a  finals de 
l’any 2020. Al llarg d’aquest temps, es van arribar a crear dos  bàn-
dols enfrontats. D’una banda, lideraven una part Vocento i Grupo 
Godó, partidaris d’una negociació amb més duresa. L’altra, que 
encapçalava el Grup Prisa i Unidad Editorial, era més partidària 
de l’entesa amb la firma nord-americana. El nombre més gran de 
mitjans de comunicació que formaven part del segon bloc  va fer 
que s’acabessin imposant els seus plantejaments. (Font: MAE)

La justícia europea confirma la 
històrica multa a Google per vulnerar 
la competència en el cas Android
El Tribunal General de la UE (TGUE) confirma la històrica mul-
ta a Google per imposar restriccions als fabricants de disposi-
tius que usessin el sistema operatiu Android, cosa que hauria 
afavorit la posició dominant de la tecnològica nord-americana. 
L’organisme comunitari tan sols ha rebaixat la quantia de la 
sanció a 4.125 milions d’euros des dels 4.343 milions imposats 
per la Comissió Europea el 2018, en haver estimat parcialment 
(en pocs detalls) el recurs presentat per la companyia.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El càstig de la UE que aquest dimecres ha donat suport a la jus-
tícia comunitària es remunta a la reacció de la Comissió Euro-
pea a les denúncies per certes pràctiques comercials de la tec-
nològica, cosa que el va portar a incoar el 2013 un procediment 
contra Google. El 2018, l’Executiu comunitari va anunciar una 
sanció contra l’empresa per “ la seva posició dominant en haver 
imposat restriccions contractuals anticompetitives als fabricants 
de dispositius mòbils i als operadors de xarxes mòbils”, pràcti-
ques que en alguns casos es remuntaven el 2011. (Font: MAE)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La inversió publicitària creix un 4,2% 
en el primer semestre del 2022
Per InfoAdex

En els sis primers mesos  de l’any, la inversió publicitària ha 
crescut un 4,2% enfront del període equivalent de l’any ante-
rior, mostrant una xifra de 2.615,4 milions d’euros, enfront dels 
2.509,5 milions del període gener-juny de 2021. En el cas con-
cret del mes de juny, la inversió hauria crescut un 0,2% passant 
dels 541,8 milions d’euros de 2021 als 543,2 milions del mes de 
juny de 2020, segons informa InfoAdex.

Com a recordatori incidir que s’inclouen en les dades del se-
mestre aquells mitjans i suports no controlats directament per 
InfoAdex en base a dades declarades/estimades del mercat 
publicitari. Per això les dades presentades podran no coincidir 
amb aquelles que s’extreguin de les eines que InfoAdex posa a 
disposició dels usuaris de la seva informació. Els mitjans més 
afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest 
últim per la inclusió de dades de Search i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària, ha experimentat un increment del 7,3% i ha obtingut 
1.205,5 milions d’euros els sis primers mesos de l’any. Dins de 
Digital el millor comportament el presenta Xarxes Socials, mitjà 
que creix un 9,9% el volum d’inversió publicitària, passant de 
299,2 milions d’euros a 328,8 milions durant el període analit-
zat. Search augmenta la seva xifra un 7,0% amb una inversió 
de 408,1 milions davant els 381,6 milions d’euros que va obte-
nir en el mateix període del 2021. Websites també incrementa 
la seva xifra d’inversió en un 5,9%, i arriba a un volum el primer 
semestre de l’any de 468,6 milions d’euros.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 830,2 milions d’euros, un -5,0% menys 
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que els 873,7 milions d’euros del mateix període del 2021. Rà-
dio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 208,3 mi-
lions i un creixement del 9,6%, per sobre del quart mitjà, Diaris, 
la xifra del qual puja en aquest primer semestre a 147,2 milions 
d’euros. En el cas d’Exterior, la xifra suposa un increment del 
33,8% i arriba als 145,6 milions. El mitjà Revistes obté una xifra 
d’inversió de 69,3 milions d’euros en el període gener-juny del 
2022, que es tradueix en una pujada del 6,4%.

Cinema, experimenta un creixement del 258,2% sobre el pe-
ríode corresponent a l’any anterior, cosa que el situa en 6,0 
milions d’euros. Dominicals, darrer mitjà per volum d’inversió, 
mostra un descens del -1,0% i una xifra de 3,4 milions d’euros.
Baixa la inversió en televisió.- La inversió publicitària a la televi-
sió ha baixat un -5,0% els sis primers mesos del 2022, respecte 
a la xifra aconseguida en el mateix període de l’any anterior, 
passant de 873,7 milions d’euros el gener-juny del 2021 als 
830,2 milions aconseguits aquest semestre.

Durant el primer semestre del 2022 ha disminuït un -4,8% la in-
versió publicitària del grup de les televisions nacionals en obert, 
que ha assolit els 743,3 milions d’euros, situant la quota de 
mercat en el 89,5%.

Alhora, la inversió publicitària en el grup de les televisions au-
tonòmiques es va situar els sis primers mesos de l’any en una 
xifra de 43,6 milions d’euros, amb un augment del 13,3% so-
bre els 38,5 milions van registrar el mateix període del 2021. 
Aquesta evolució situa la quota de mercat d’aquest grup de 
televisions en el 5,3%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
gràfics: InfoAdex)
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La inversió publicitària a la televisió 
s’ha situat en 946 milions d’euros 
entre el gener i el juliol

El volum de GRP’s i d’ inversió publicitària a la televisió du-
rant aquest any ha baixat respecte al mateix període de l’any 
anterior, segons l’informe d’activitat publicitària publicat per 
Barlovento. La consultora audiovisual ha analitzat els resultats 
d’audiència -amb dades de Kantar- així com la inversió publici-
tària estimada -amb dades d’InfoAdex- en el període comprès 
entre gener i juliol de 2022. 

Prenent com a referència l’Estudi d’Inversió Estimada 
d’InfoAdex, la inversió en publicitat del total de cadenes contro-

lades ha estat de 946 milions d’euros entre el gener i el juliol, 
una dada que representa el -6% respecte al mateix període del 
2021. El volum de Grp’s 20” ha baixat un -8% en comparació 
del mateix període de l’any anterior.

Desgranant les dades, la investigació de Barlovento apunta que 
les cadenes en obert recullen el volum més gran de GRP’s, con-
centrant el 96% del total del pes del mercat televisiu. Les cade-
nes temàtiques de pagament, per tant, reuneixen el 4% restant.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Publicidad 
tv-Actividad e Inversión Publicitaria. Setiembre 2022. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Barlovento)

La despesa publicitària per usuari a 
les xarxes socials mòbils creixerà un 
19% el 2022
Les xarxes socials han esdevingut el mètode preferit pels espe-
cialistes en màrqueting per arribar als clients durant la darrera 
dècada. No és probable que la tendència canviï en els propers 
anys. Segons les xifres presentades per Safebetting Sites, les 
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empreses gastaran un 19% més de diners per usuari d’Internet 
a xarxes socials mòbils el 2022. De mitjana, les empreses pa-
garan 36,37 dòlars per usuari d’Internet per anunciar-se a xar-
xes socials mòbils el 2022.

Segons les dades disponibles a Statista.
com, s’espera que les empreses gastin 
226.010 milions de dòlars en anuncis de 
xarxes socials el 2022. D’aquesta xifra, 
el 8% el pagaran les empreses a les xar-
xes socials mòbils, mentre que el 18% 
restant correspondrà a les xarxes socials 
d’escriptori. 

Per tant, la major part de la inversió publicitària a les xarxes so-
cials està dirigida a la plataforma mòbil. La despesa publicitària 
mitjana global per usuari a les xarxes socials mòbils s’ha triplicat 
més durant el període 2017-2021. El 2017, la despesa publici-
tària mitjana per usuari va ser de 10.11 dòlars per a mòbils. Per al 
2021, aquesta xifra havia augmentat a 30,57 dòlars, cosa que in-
dica un augment del 202% a l’espai de quatre anys. Mentrestant, 
la despesa en publicitat tradicional en desktop o escriptori amb 
prou feines es va moure de 4,24 a 7,24 dòlars simultàniament.

El lector d’El Butlletí pot ampliar aquesta informació accedint 
a aquest link. (Font: Puro Marketing – il·lustració: Col·legi 
d’Economistes)

Perspectives de la despesa 
publicitària 2022/23: impactes de la 
desacceleració econòmica

Es preveu que la despesa publicitària global creixi un 8,3% 
aquest any fins a un total de 881.000 milions de dòlars, con-
tinuant amb la recuperació del mercat post-Covid. Però què 
passa amb el 2023? Ja podem veure les economies estanca-
des a mesura que la inflació augmenta bruscament a causa de 
les pressions de l’oferta, agreujades per la guerra a Europa i 
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una desacceleració de la fabricació xinesa. Això està reduint la 
renda disponible dels consumidors, la qual cosa està afectant 
nombrosos sectors.  

Com a resultat, el creixement del mercat publicitari es desacce-
lerarà significativament i WARC ha rebaixat les seves previsions 
d’inversió, eliminant 90.000 milions de dòlars de potencial de 
creixement del comerç publicitari mundial aquest any i el vinent.

El Butlletí de l’AMIC us facilita l’accés a l’estudi de WARC The 
ad spend Outlook 2022/23. Només cal accedir a aquest enllaç. 
(Font: MAE)

Europa vol “ficar mà” a la publicitat 
institucional per evitar-ne l’ús com a 
arma política
La publicitat institucional ha estat utilitzada per una part de les 
administracions públiques per beneficiar els seus aliats me-
diàtics i castigar els seus enemics. En teoria, aquesta tècnica de 
comunicació s’hauria de fer servir per difondre, de forma eficient, 
els missatges d’interès general que els governs volen traslladar a 

la societat, però, a la pràctica, aquests diners han servit diverses 
vegades per repartir premis i correctius a la societat premsa.

Les institucions europees intentaran corregir aquestes anoma-
lies a la nova  Llei europea de llibertat de mitjans de comuni-
cació, tal com es recull a l’esborrany que han elaborat el Parla-
ment Europeu i el Consell. S’espera que aquest document es 
faci públic aquesta setmana.

El document reconeix que hi ha “repartiments opacs i injustos” 
d’aquesta publicitat. També denuncia la forma en què ha es-
tat utilitzada “per afavorir i subvencionar de forma encoberta 
a determinats mitjans de comunicació que ofereixen opinions 
favorables” als governs. El nou reglament pretén que, a partir 
d’ara, els governs estatals i regionals, així com les empreses 
públiques i organismes estatals estiguin obligats a adjudicar la 
publicitat amb criteris “transparents, objectius, proporcionats” i 
“mitjançant procediments oberts”. (Font: MAE)
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Els hàbits informatius i les actituds de 
la generació Z i les generacions del 
mil·lenari

Una nova enquesta en profunditat a joves d’entre 16 i 40 anys 
mostra que els membres de la generació Z i les generacions 
Millennial són consumidors actius de notícies i informació, amb 
gairebé un terç d’ells disposats a pagar-ho. Però la seva relació 
amb les notícies és complexa: la seva confiança en la premsa 
és baixa, molts estan experimentant fatiga digital i els preocupa 
la desinformació tant a les xarxes socials com tradicionals.

El consum de notícies entre els individus de 16 a 40 anys és 
alt. El setanta-nou per cent informa rebre notícies diàriament. 
El trenta-vuit per cent es descriuen com a cercadors actius de 

notícies i informació. I un tercer paga per les subscripcions de 
notícies. Els millennials i la generació Z reben notícies amb fre-
qüència de les xarxes socials, però també utilitzen una àmplia 
gamma de fonts, com ara els mitjans de comunicació tradicio-
nals. Segueixen una varietat de temes de notícies cada dia, 
incloses les anomenades “notícies dures”. 

La generació Z i els Millennials tenen visions tant tradicionals 
com noves del que volen de la premsa. La majoria, per exemple, 
volen que els mitjans de comunicació siguin justos amb totes les 
parts, siguin neutrals i precisos. També volen que les notícies 
proporcionin punts de vista diversos i ajudin la gent a entendre 
comunitats i persones diferents de les seves. Al mateix temps, 
mostren signes inconfusibles de cansament informatiu i estan 
profundament preocupats per la desinformació en línia.

Des d’El Butlletí de l’AMIC us donem accés a l’estudi Fatiga, 
tradicionalisme i compromís: els hàbits informatius i les actituds 
de la generació Z i les generacions del mil·lenari, a càrrec de 
The media insight project per a American Press Institute. CLI-
CAR AQUÍ (Font i fotografia: American Press Institute).
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Les eines de Google i la programació 
ajuden a avançar les notícies locals
Chris Jansen, cap de Notícies Locals de Google, ha escrit un 
article al bloc de la companyia en el qual explica que al capda-
vant del seu equip de notícies locals a Google, no oblida mai 
que la majoria de les editores de notícies locals són, en primer 
lloc, petites empreses. I mantenir una petita empresa en marxa 
és difícil. Un minut estàs negociant un contracte i al minut se-
güent estàs responent a la pregunta d’un subscriptor o canviant 
el rotllo de tovallola de paper a la sala de descans. Tot sense 
fanfàrria.

“A Google som fans. I molt més que fans. Estem profundament 
compromesos a ajudar les notícies locals”, diu Jansen. “Conti-
nuem sentint-nos humils per la quantitat d’empreses de notícies 
locals que aprofiten els nostres serveis, programació i finançament 
sense cost. Tenim molts recursos de Google News Initiative (GNI) 
per ajudar els editors i els periodistes, la qual cosa és fantàstic, 
però també ens adonem que pot ser aclaparador resoldre’ls”.

El cap de noticies locals de Google ens diu que si alguna ve-
gada ens preguntem: “Té Google alguna cosa que em pugui 

ajudar amb aquest repte de notícies?” si us plau, suposa que la 
resposta és sí”. Segons Jansen, “el lliure flux d’informació està 
amenaçat a nivell mundial. Les notícies són cada cop més inac-
cessibles per a molts membres vulnerables de la societat, que 
segurament més les necessiten. No deixarem d’ajudar els edi-
tors de notícies locals, ni l’ecosistema de notícies en general”. 

El Butlletí recomana als seus lectors l’article complet de Chris 
Jansen, Les eines de Google i la programació ajuden a avançar 
les notícies locals. El trobareu en aquest enllaç. (Font: MAE)

Els experts de màrqueting digital 
preocupats pel canvi de polítiques de 
compres de mitjans
Integral Ad Science  líder mundial en qualitat de mitjans digitals, 
ha anunciat aquest dilluns el seu informe 2022 Future of Priva-
cy-First Advertising Report. Els resultats posen de manifest la 
gran preocupació dels consumidors per la seguretat de la seva 
informació personal a l’entorn digital, així com pel desconeixe-
ment de la legislació sobre privadesa de dades que regula la 
recopilació i l’ús de les seves dades personals i per l’alt grau 
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de disconformitat en relació amb l’ús de les vostres dades en 
l’entorn digital per a fins publicitaris.  

L’Informe aprofundeix a més en la desconnexió que existeix en-
tre la importància que els professionals del màrqueting enten-
guin la política de privadesa sobre les dades, així com el seu 
grau de preocupació sobre com aquesta afectarà la seva feina, 
i alhora el que les organitzacions estan fent realment per poder 
operar durant els canvis. 

L’ Informe també analitza com les marques estan fent front a la 
desaparició de les galetes a través d’estratègies publicitàries de 
tipus contextual o basades en donar prioritat a la privadesa dels 
consumidors i en dirigir-se a aquests sense utilitzar les seves 
dades personals.

Segons l’Informe, quatre punts clau ajudaran les marques a 
orientar el seu enfocament de privadesa de les dades dels anun-
ciants en el futur més immediat: 1 La privadesa de les dades a 
l’entorn digital és essencial per als consumidors, però la seva 
confiança en la seguretat d’aquests és escassa. 2 Els consumi-
dors són conscients de les diferents estratègies de segmenta-
ció. 3 Tot i que la majoria dels experts en mitjans digitals estan 
preocupats pels canvis en les polítiques de privadesa, molts no 
estan informats sobre aquestes i la majoria no té una estratègia 
clara per gestionar-los. 4 Gairebé un terç dels experts en mitjans 
(29%) afirmen que la seva empresa no ha fet res per gestionar 
els propers canvis en les polítiques de privadesa.

El Butlletí de l’AMIC us permet accedir a l’informe IAS The Fu-
ture of Privacy-First Advertising. CLICAR AQUÍ

Google podrà rebutjar els anuncis que 
dirigeixin a pàgines amb publicitat 
intrusiva
Google Ads està implementant una nova política on s’estableixen 
nous requisits i condicions per als anuncis publicats a través 
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de la plataforma. La nova política de requisits de destinació de 
Google estableix que si un anunci condueix a una pàgina que 
no compleix les recomanacions sobre les millors pràctiques i 
estàndards publicitaris, serà rebutjat. 

En aquest sentit, Google està enviant correus electrònics als 
anunciants per informar-los sobre aquest canvi de política, cosa 
que deixa aproximadament un curt període d’un mes per rea-
litzar les actualitzacions i els canvis necessaris. Si esteu treba-
llant amb els anuncis de Google Ads, heu de considerar acura-
dament les pàgines a les quals arriben aquests usuaris a través 
dels anuncis. Google no vol que els anunciants dirigeixin els 
usuaris a pàgines amb anuncis intrusius o irritants. És possible 
que les vostres pàgines de destinació ja s’ajustin a les normes 
publicitàries més estrictes. Si no estem segurs, Google ho noti-
ficarà a través de l’informe d’experiència publicitària. 

Google Chrome no permetrà bloquejar anuncis a partir del 
proper any. Google justifica que, amb aquesta acció, busca 
millorar la velocitat del navegador en no haver de dependre que 
aquestes extensions filtressin les peticions de xarxa. Els des-
envolupadors d’aquests bloquejadors d’anuncis han mostrat 
la seva preocupació per les possibles conseqüències d’aquest 

canvi en altres navegadors que es basen en Chromium, com 
ara Microsoft Edge, Opera i Brave. (Font: Puro Marketing)

La Generalitat treu a licitació la 
inserció d’esqueles en diaris 
impresos
El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació 
per adjudicar la gestió per a la inserció d’esqueles en mitjans 
de comunicació impresos. El pressupost base de licitació és de 
178.342,35 (sense IVA) per un contracte d’un any, corresponent 
a l’exercici 2023 (prorrogable una anualitat). El termini per pre-
sentar ofertes finalitza el 28 de setembre.

Els mitjans escollits per a inserir les esqueles, són: La Van-
guardia, El País (edició Catalunya), El Periódico, El Punt Avui, 
Segre, Diari de Tarragona, Diari Més Tarragona-Reus-Costa 
Daurada, Diari de Girona, La Mañana, i Ara. El càlcul del pres-
supost de licitació es basa en un preu per esquela inserida en 
diversos mitjans, que d’acord amb les tarifes dels diaris escollits 
en els darrers quatre anys seria de 6.743,57 euros de mitjana 
(amb IVA). La comissió de l’empresa concessionària es fixa en 
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un màxim del 4%. El criteri d’adjudicació serà únicament l’oferta 
econòmica. (Font: Comunicació 21)
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Les estructures de les redaccions 
s’han d’ajustar a la digitalització
Per  Silence Mugadzaweta, editor digital d’Alpha Media 
Holdings / INMA

Les redaccions d’arreu del món estan predicant prioritzar el 
digital. És possible que la impressió no desaparegui, almenys 
de moment, però els editors s’afanyen a reclamar el seu es-
pai a mesura que el digital es converteix en el nou focus. Com 
qualsevol altra transformació, la transformació de la redacció 
requereix un gir estratègic decisiu. Això es pot fer ara mateix, 
creant una estructura que suporti una redacció del segle XXI. I 
la convergència és el cor d’una redacció d’aquest tipus.

La investigació i les dades són clau. Reconsiderar les opera-
cions editorials també és fonamental per ser més eficients al 

centre neuràlgic del negoci. Sovint diuen que cuidar el digital 
i la impressió es cuidarà per si mateix. Tanmateix, en moltes 
redaccions, s’ha demostrat que és tan difícil canviar d’un enfo-
cament centrat en la impressió a un enfocament digital. El can-
vi és difícil d’entendre i d’estendre, i moltes empreses només 
s’espanten amb la paraula “digital”.

Entendre la convergència
“La convergència digital ara significa que la majoria dels dispo-
sitius són de naturalesa força similar”, va escriure Tom Good-
win a Digital Darwinism. “Una vegada vam tenir dispositius d’un 
sol propòsit que feien coses molt diferents. Ràdios, televisors, 
walkmans, reproductors de vídeo, contestadors. Les coses eren 
totes diferents i cadascuna era una part clau d’un ecosistema. 
Ara els dispositius són funcionalment similars”.

Igual que els nostres gadgets, els escriptoris temàtics de les re-
daccions solien ser independents els uns dels altres, gestionant 
entitats paral·leles tot i pertànyer a la mateixa organització i fins 
i tot, de vegades, publicar el mateix diari.

Així, les redaccions modernes tendeixen a tenir una estructura 
més plana, amb la presa de decisions descentralitzada. Això es 
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tradueix en la creació de contingut atractiu, un component clau 
del bon periodisme, que té una gran demanda a mesura que 
els mitjans s’enfronten a la competència del periodisme ciutadà 
i les amenaces digitals.

Ja en un article publicat el 2011, Joakim Hultin i Daniel Skog 
van assenyalar: “No importa on apliqueu la convergència, sem-
pre es refereix al mateix concepte general: la unió de dos o 
més elements, camps o àrees. Això vol dir que diversos camps, 
prèviament separats entre si, comencen a fusionar-se i es for-
men noves àrees on es superposen. Les actituds dels camps 
combinats creen aquesta nova àrea amb propietats úniques on 
poden florir noves idees, serveis i funcionalitats”.

Tanmateix, la convergència requereix un conjunt de noves ha-
bilitats. Això pot provocar l’acomiadament de personal, però la 
formació pot compensar-ho. En general, vol dir que l’estructura 
de la redacció s’ha de recolzar molt en el digital: la planificació 
és digital i la impressió arriba més tard.

Entre altres beneficis, la convergència fomenta la presa de de-
cisions basada en l’evidència, i abans de prendre decisions es 
tenen en compte els comentaris del públic i el rendiment del 

producte. L’especialització i l’eficiència, l’abast global i els crea-
dors de contingut basat en el públic són altres avantatges.

Eficiències en les operacions editorials amb enfocament 
digital
Una fórmula guanyadora provada i aprovada per a la trans-
formació digital és tenir una redacció centrada en el digital. El 
contingut és el rei i l’editorial és el centre de fabricació d’una 
editorial. Cal examinar els fluxos de treball: s’han automatitzat? 
Hi ha diversos passos i sistemes implicats en l’edició i la publi-
cació? Què tan eficients són?

Es tracta del sistema de gestió de continguts personalitzat 
(CMS) i el seu planificador global. Requereix fer bé els concep-
tes bàsics, ja que les cadenes són tan fortes com la seva baula 
més feble. Aquests són els passos per a la transformació.

El flux de còpies ha de trencar els colls d’ampolla de l’arxiu 
de còpies que anteriorment depenien de les rutines del termini 
d’impressió. Això no només redueix els costos de producció, 
sinó que permet que els espais en línia existeixin amb patrons 
en constant canvi, permetent una publicació més ràpida per sa-
tisfer les hores punta d’audiència.
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Les actualitzacions de CMS són un component clau de la ma-
triu de convergència. Les redaccions progressives han desen-
volupat CMS personalitzats que parlen als seus mercats i a les 
dades de què disposen sense limitacions. La tecnologia propie-
tària permet als mitjans de comunicació tenir dades.

Contingut millorat en una redacció convergent
Els equips d’editors que planifiquen conjuntament acceleren 
una planificació anticipada ben enfocada, que es pot dividir en 
projectes a mitjà i llarg termini, i la major part del treball es pro-
dueix diàriament.

Aquests equips estan formats per periodistes de notícies ràpi-
des que trenquen i mantenen el flux en el vessant digital, en 
comparació amb periodistes de marca que se centren en peces 
d’anàlisi i investigació. Això aflora i assegura la diferenciació del 
contingut, oferint una gran finestra d’oportunitat per als ingres-
sos dels lectors en línia.

L’estructura de la història també és vital. La història requereix 
gràfics? En cas afirmatiu, hi ha dades disponibles o tenim prou 
dades? Quantes imatges necessitem? Estan disponibles a la 
nostra biblioteca o necessitem un conjunt nou?

I, segons Women in News, les sales de redaccions haurien de: 
“Treballar cap a un únic centre de producció, format per editors 
de còpia i editors de producció polivalents i independents de 
la plataforma que puguin treballar per a la impressió o el web 
sense problemes. Teniu un equip molt reduït d’especialistes sè-
niors de diaris (subdirector en cap, editor de còpies superior, 
subdirector de revisió, gestor de pàgines) per simplificar i racio-
nalitzar la producció d’impressió, avançant els terminis”.

Les redaccions no poden confiar en mètodes de gestió antics 
per produir contingut convincent davant la digitalització. A me-
sura que la impressió segueix sent cada dia menys viable, men-
tre que el digital continua guanyant tracció i reconeixement, els 
editors han de crear una estructura que sigui receptiva a aquest 
nou model de negoci.

Les antigues matrius i estratègies no arreglaran el darwinisme 
digital. Hi ha noves eines! (Gràfic: Inma.org)
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IAB Europa edita la Guia de comerç 
electrònic per a publicitat digital

IAB Europe, l’associació industrial líder a nivell europeu per a 
l’ecosistema digital i de màrqueting, ha publicat aquesta setma-
na la seva “Guia de comerç electrònic per a la publicitat digital” 
per oferir una introducció al comerç electrònic i la publicitat en 
mitjans minoristes a Europa. La Guia, adreçada als compradors 
que comencen a explorar oportunitats en aquesta categoria, 
ofereix informació sobre com funciona el comerç electrònic, els 
formats d’anunci disponibles i consideracions i bones pràcti-
ques per a l’ecosistema de publicitat digital. 

A mesura que la gent fa servir cada cop més els canals en línia 
per comprar béns i serveis, la importància relativa del comerç 

electrònic i dels mitjans minoristes en el màrqueting més ampli 
no farà més que créixer i IAB Europe calcula que podria arribar 
als 24.800 milions d’ euros el 2026. 

Aquesta guia introductòria destaca alguns dels formats d’anunci, 
mètodes de compra, opcions de mesurament i consideracions 
clau i pràctiques recomanades per als compradors que utilitzen 
la publicitat en mitjans de comerç electrònic al detall. A mesura 
que es desenvolupi la categoria, IAB Europe continuarà donant 
suport als compradors i a tot l’ecosistema en els seus viatges 
de mitjans de venda al detall. Treballant a tot el sector, conti-
nuarem oferint consells, recomanacions i intel·ligència de mer-
cat segons sigui necessari.  

El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors la Guia de comerç elec-
trònic per a la publicitat digital, editada per IAB Europe. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: IAB Europe)

Un web permet trobar llibres i milions 
de PDF de tot Internet
Hi ha una pàgina web on és possible cercar arxius en format 
PDF de tot Internet. PDF Drive és un motor de cerca gratuït que 
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et permet buscar, previsualitzar i descarregar milions de fitxers 
PDF als teus dispositius. Els rastrejadors d’aquest cercador es-
canegen constantment la xarxa mundial per afegir fitxers PDF a 
la base de dades. De fet, en el cas que els fitxers PDF es retirin 
de la web, també es retiren immediatament dels resultats de 
cerca de PDF Drive.

Un cercador molt semblant al de Google però on “només” tens 
accés a 78,9 milions d’arxius PDF, entre ells molts llibres inte-
ressants (la xifra varia segons va canviant la cerca). En accedir 
a la web, podeu cercar títols d’aquesta setmana o d’aquests 
dies, o també podeu optar per buscar-los a la barra de cerca 
amb el nom del llibre o autor o autora. La cerca es pot fer se-
gons les pàgines del contingut del PDF, l’any de publicació o 
l’idioma en què està escrit.

Després de fer la cerca, en els resultats us diuen les pàgines 
del PDF , l’idioma, la mida que ocupa (en megues o gigues) i 
l’idioma. Quan selecciones un document, pots descarregar-lo 
per a tu o enviar-lo a algú al mail. Les formes de descàrrega és 
com PDF i també com a EPUB o MOB i també es pot enviar a 
Kindle. (Font: Genbeta)

Esbrina si t’estan piratejant el mòbil 
de manera senzilla

Fa un parell d’anys es deia i es recomanava instal·lar un antivi-
rus al nostre dispositiu per realitzar una anàlisi cada cert temps 
a la recerca de virus, encara que actualment molts experts opi-
nen que això entorpeix més del que ajuda . És molt important 
estar sempre atent a possibles missatges o correus electrònics 
que puguin semblar sospitosos, ja que un simple clic els pot 
obrir les portes al nostre mòbil.

Senyals que poden indicar que el teu mòbil té un virus o està hacker. 
1 Se sobreescalfa. 2 Reps contínuament missatges d’aplicacions 
o serveis que desconeixes. 3 El mòbil va massa lent. 4 Apareixen 
anuncis contínuament. Si tens un mòbil Android, t’oferim un gran 
truc que et pot servir d’ajuda per saber si estàs sent “hackejat”.
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Codis per conèixer el problema
##002# Per desactivar el desviament de trucades i les redirec-
cions que els ciberdelinqüents puguin haver fet al mòbil.

*#62# Serveix per conèixer si els nostres missatges, trucades i 
altres dades estan sent redirigits a un altre número. En aquest 
cas s’hauria de denunciar davant de la policia.

*#21# Igual que el codi anterior, només que a més mostra una 
pantalla que confirma o no si està el mòbil intervingut.

*#06#  Un dels codis més importants atès que permet obtenir 
l’IMEI del terminal en cas de robatori.

Més informació en aquest enllaç. (Font: ECD – infografia: El 
Siglo de Torreón)

És possible veure i editar documents 
d’Excel entre diversos usuaris des de 
Microsoft Teams i signar de manera 
digital

A principis dels 2000, Microsoft llançava el seu servei Xbox 
Live perquè poguessis jugar amb tots els teus amics a 
distància mentre et comunicaves en un xat. Ara, vint anys 
després, s’han adaptat a l’envelliment de la base de seguidors 
original. Per això, han presentat el nou servei Excel Live com 
una de les eines que et permetran treballar en línia amb els 
teus companys, sense importar on es trobin.

Aquest nou servei arribarà integrat a la plataforma Microsoft 
Teams. Vols compartir un dels teus excel·lents fulls de càlcul 
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amb els teus companys? Pots fer-ho fins i tot durant una video-
trucada al servei de la companyia. Tot i això, “veure” no és l’únic 
que podran fer els participants; Excel Live també permet que 
tots ells puguin editar qualsevol camp dins del document com si 
fossin a la mateixa habitació. Ho podem aprendre des d’aquest 
enllaç. (Font i infografia: Hipertextual)
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El pla estratègic de La Vanguardia 
contempla l’expansió a Madrid i fer un 
diari per a tot Espanya
Per Óscar Gutiérrez Martínez / Confidencial Digital

Canvis dins de La Vanguardia. Segons ha pogut saber Con-
fidencial Digital, el mitjà de comunicació generalista del grup 
Godó planeja per aquest mes de setembre un gir estratègic del 
mitjà de comunicació.

Al final de l’any passat, els directius de La Vanguardia van 
arribar a la conclusió que, per poder continuar incrementant 
l’audiència del diari que dirigeix Jordi Juan, i pujar llocs al ràn-
quing dels mitjans més llegits, calia ampliar-ne els continguts 
més enllà de Catalunya.

La percepció és que la capçalera pot haver tocat sostre a la 
regió, després de continuar creixent en seguidors i la baixada 
d’audiències del principal competidor, El Periódico de Catalun-
ya. Es considera, doncs, que a Catalunya hi ha  poc marge de 
creixement i es veu necessari mirar cap en fora.

Amb aquest motiu, el diari generalista català pretén  ampliar en 
els propers mesos la seva redacció de Madrid, amb fitxatges de 
periodistes per a diverses seccions com  política i economia. 
L’oferta al periodista  Fernando H. Valls, avançada per ECD, 
exredactor en cap de La Información i especialista en informa-
ció política, és un dels primers moviments que respon a aques-
ta nova estratègia.

La Vanguardia descarta la sortida de la ciutat comtal o que els 
continguts relacionats amb la comunitat autònoma siguin menys 
rellevants. Es busca reforçar la dimensió estatal del diari, incor-
porar continguts d’interès general a tot Espanya i fer atractiva la 
capçalera a altres regions.

Amb aquesta estratègia, el diari català persegueix escalar po-
sicions al rànquing dels diaris més llegits de l’estat. El mes de 
juny passat, el mesurador d’audiències digital GfK DAM va cer-
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tificar que va tenir 9,8 milions d’usuaris únics, un número que 
el va col·locar com el tercer mitjà espanyol amb més audiència.

La Vanguardia pretén recuperar una posició d’influència i tornar 
a marcar l’agenda com succeïa a la seva època daurada als 
anys 70. En aquelles dates, prèvies al naixement del diari El 
País, el diari generalista del grup Godó s’alçava com un dels 
més influents d’Espanya.

València, la prova prèvia.- El mes de febrer passat el diari que 
dirigeix Jordi Juan va realitzar una prova pilot. Es tractava 
d’explorar aquest pla al País Valencià. Per això es va incloure a  
l’edició en paper  de dimarts i dimecres un quadernet de dues 
pàgines amb continguts específics d’aquest territori.

Poc abans La Vanguardia havia reforçat la delegació amb nous 
professionals per a l’edició digital. (Fotografia: El Confidencial)

El 28 de setembre és el Dia Mundial de 
les Notícies
El 28 de setembre les redaccions de tot el món celebraran el 
Dia Mundial de les Notícies. És una campanya de la indústria 

de les notícies, impulsada pel World Editors Forum. El Dia Mun-
dial de les Notícies és una plataforma perquè les redaccions de 
tot el món demostrin el valor del seu periodisme. 

Els partidaris de la campanya rebran materials creatius per 
ajudar a transmetre el missatge que el seu periodisme marca 
la diferència i val la pena promocionar i defensar. Això inclou 
anuncis impresos i digitals, actius de xarxes socials i articles 
d’opinió. El Forum d’Editors del Món demana a les redaccions 
que hi vulguin participar que comparteixin el missatge que el 
#Periodisme importa amb la vostra audiència i que aprofitin el 
dia per cridar l’atenció sobre el periodisme que han produït du-
rant l’últim any que ha marcat la diferència en la vida de les 
persones de la seva comunitat.

Per obtenir més informació o per unir-vos a la campanya, envieu 
un correu electrònic a Alex Jones (AJones@worldnewsday.org) 
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el coordinador de la campanya del Dia Mundial de les Notícies. 
El lector d’El Butlletí es pot descarregar la informació Dia Mundial 
de les Notícies 2022: Com participar per obtenir idees sobre com 
ampliar el missatge. (Font: MAE – infografia: newsmediauk.org)

El Periódico reorganitza i reforça la 
redacció
El Periódico de Catalunya ha iniciat el curs amb una reorganització de 
l’equip de redacció, amb noves incorporacions i canvis de responsa-
bilitats. A més, el diari de Prensa Ibérica crea noves àrees i productes.

D’entrada, el mitjà ha posat en marxa dues noves àrees infor-
matives independents per ampliar els seus continguts: Societat 
i Barcelona. La de Societat, a més dels continguts de succes-
sos, tribunals, salut, ciència, educació i benestar social també 
abastarà temes de medi ambient, alimentació, relacions per-
sonals, qualitat de vida, etc. Al capdavant d’aquesta nova àrea 
se situa Montse Baraza, fins ara responsable de la informació 
sobre educació. Per assumir l’ampliació de continguts, l’àrea es 
reforça amb Núria Marrón, fins ara una de les responsables del 
suplement Quadern del Diumenge.

Pel que fa a Barcelona, per liderar-la s’ha fitxat la periodista 
Meritxell M. Pauné, especialitzada en informació local, que fins 
aquest estiu dirigia el digital Tot Barcelona. Per altra banda, Le-
ticia Blanco, provinent d’El Mundo, és la nova coordinadora de 
Cultura d’El Periódico i el fins ara cap de la secció de política, 
Jose Rico, és el nou responsable de l’àrea de Panorama, que 
gestiona els continguts d’internacional, política i economia.

Finalment, dins dels projectes que es posaran en marxa al llarg 
de setembre, Marta López assumirà la direcció d’un nou su-
plement que es publicarà els diumenges, Entendre Més, que 
oferirà una anàlisi pausada dels grans temes informatius de la 
setmana. Per la seva part, Iosu de la Torre serà el responsable 
editorial d’un nou pòdcast diari que presentarà les millors his-
tòries del dia. (Font: Comunicació21)

La UE vol avaluar les fusions de 
mitjans per al pluralisme dels mitjans i 
la independència editorial
Segons escriu Foo Yun Chee a Reuters, la Unió Europea vol pro-
mulgar regles més dures per als grups de mitjans que busquen 
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adquirir rivals més petits sobre si els seus acords garanteixen el 
pluralisme dels mitjans i salvaguarden la independència editorial, 
segons l’esborrany de normes de la UE vist per Reuters.

La Llei de llibertat dels mitjans (MFA), que la Comissió Euro-
pea presentarà a finals d’aquesta setmana, arriba en motiu de 
preocupacions per la llibertat dels mitjans a Polònia, Hongria i 
Eslovènia. La UE també està preocupada per l’assignació de la 
publicitat estatal d’alguns països als mitjans progovernamentals 
per influir en els mitjans.

Les normes s’aplicaran a les emissores de televisió i ràdio, als 
serveis de mitjans audiovisuals a la carta, a les publicacions de 
premsa i a les plataformes en línia molt grans i als proveïdors 
de plataformes per compartir vídeos. Hauran de ser resolts amb 
els països de la UE i els legisladors abans que puguin convertir-
se en llei en un procés que pot durar un any o més. (Font: MAE)

A quins periodistes presta la gent més 
atenció i per què?
En un article publicat pel Reuters Institut, els professors Craig 
T. Robertson i Nic Newman recorden com abans de la irrup-

ció d’internet, les carreres dels periodistes estaven inextri-
cablement lligades als mitjans on treballaven. Però l’apogeu 
de les xarxes socials i altres plataformes tecnològiques ha 
permès a molts reporters (i també a creadors, activistes, in-
fluencers o figures polítiques, entre d’altres) separar-se de 
les empreses i construir els seus propis perfils individuals, 
independentment.

Percentatge que presta més atenció als mitjans que als pe-
riodistes:

Però fins a quin punt la gent s’identifica amb algun periodista 
en comptes d’un mitjà? Segons els autors d’aquest treball, “els 
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reporters als quals la gent diu parar atenció representen empre-
nedors individuals, nadius digitals o procedeixen principalment 
de marques tradicionals de la ràdio, la televisió o la premsa 
escrita? I els periodistes que la gent pot esmentar es dediquen 
essencialment als fets o a les opinions? 

Per contestar aquestes preguntes, els articulistes combinem 
respostes qualitatives i quantitatives centrades en sis països 
(Estats Units, Regne Unit, Brasil, Alemanya, França i Finlàndia) 
que al seu informe representen diferents entorns mediàtics i tra-
dicions periodístiques. Podeu llegir el treball complert en aquest 
link. (Font: Medàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Reuters)

4a edició del Festival de l’info locale 
francès

El Local Info Festival, organitzat per Ouest Médialab, torna 
per una 4a edició a Nantes del 21 al 23 de setembre de 2022. 
Aquesta trobada és l’esdeveniment ineludible per als professio-
nals dels mitjans locals. Al programa: retroalimentació, desco-
bertes, debats, moments de convivència. Segons la publicitat 
de l’esdeveniment, 400 professionals dels mitjans locals com-
partiran bones pràctiques, inspirar-se i intercanviar idees entre 
iguals durant uns dies de convivència.

Una cinquantena de professionals participaran en aquesta quar-
ta edició. Vindran d’arreu de França, però també de l’estranger. 
Després d’Alemanya l’any passat, aviat revelaran els organita-
dors el nom del país convidat. També comunicaran el programa 
complet l’1 de juliol de 2022. Mentrestant, podeu trobar el pro-
grama de l’edició anterior.

Una de les novetats d’aquesta edició: un gran debat públic obrirà 
el festival dimecres al final de la tarda. El matí de dijous i diven-
dres estarà reservat als professionals. A la taquilla es pot accedir 
en línia amb tarifes avantatjoses “early bird” fins al 30 de juny. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ouest Médialab)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Eines per generar ingressos amb continguts digitals.- Curs 
presencial. Barcelona. Dimarts 20 de setembre (De 16.00h a 
19.00h) - Any rere any creix el nombre de professionals free-
lance que treballen total o parcialment creant contingut. Aquest 
curs, dissenyat per Adrià Caballero, mostra exemples i eines 
de tot tipus de generació d’ingressos i també reservarà temps 
per analitzar i millorar la monetització dels projectes dels par-
ticipants.
Programa intensiu d’estratègia en xarxes socials - Nivell 
avançat.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 
22, 29 i 6 d’octubre (De 10.00h a 13.00h) - Les xarxes socials 
són part imprescindible de qualsevol estratègia de màrqueting. 
Però, cada vegada són més importants les diferències entre 
elles i les hem de conèixer en profunditat per treure’n el màxim 
partit. Amb aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, aprendràs totes 
les novetats d’aquest any de les quatre principals xarxes i com 
tenir èxit en la teva estratègia social.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs on line sen-
se restricció horària. Del dilluns 19 de setembre al divendres 
14 d’octubre (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 i tècni-
ques adequades, amb un smartphone es poden produir vídeos 
d’excel·lent qualitat. Els participants en aquest curs, impartit per 
Jordi Flamarich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat 
professional.

Transparència Real: Comunicació i bona governança.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 21 de setembre (De 16.00h a 
18.00h) - La transparència exigeix una sèrie de consideracions 
i pràctiques perquè sigui realment efectiva com, per exemple, la 
qualitat informativa, la llegibilitat, la comprensió, etc. La trans-
parència real passa per un tractament adequat de la informació 
que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la parti-
cipació democràtica. En aquest webinar, a càrrec de Francesc 
Ponsa, entrarem en aquests tractaments de la informació públi-
ca per comunicar de manera transparent.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 27 de setem-
bre (De 15.30h a 19.30h) - L’objectiu d’aquest taller, presentat 
per Xavier Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional 
a millorar a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: 
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veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, 
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i 
l’expressió. És una formació eminentment pràctica i pensada 
per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs Pre-
sencial. Barcelona. Dilluns 3 d’octubre (De 10.00h a 13.00h) i 
dilluns 10 d’octubre ( De 09.30h a 14.30h) - Cada cop és més 
habitual que els professionals del periodisme i la comunicació 
s’especialitzin en algun tema concret i que acabin impartint xerra-
des, tallers i formacions. En aquest curs, dirigit per Mario Sorribas, 
Francesc Ponsa i Josep Maria Brugués. volem compartir un con-
junt de recomanacions i consells que us ajudaran, d’una banda, a 
preparar les vostres formacions amb tècniques, instruments i pro-
cediments útils per al disseny i l’elaboració de materials didàctics i 
de l’altra, a millorar la vostra manera de comunicar.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- Curs on line 
sense restricció horària. del dilluns 3 al 31 d’octubre (6 hores) 
- En aquest taller teòric i pràctic, es donaran les pautes neces-
sàries per fer un reportatge i es desenvoluparà un treball amb la 
tutoria d’Ana Salvá. Primer s’explicaran els conceptes bàsics a 
tenir en compte i després s’acordarà una idea de reportatge a 

realitzar per part de l’alumnat que serà avaluat per la professora.

Iniciació al tast de vins per a periodistes.- Curs Presencial. 
Barcelona. Dimecres 5 d’octubre ( De 15.30h a 19.30h) - Des 
del periodisme intentem apropar-nos al món del vi d’una mane-
ra objectiva, informativa i analítica; buscant les claus que po-
den tenir més interès per al públic generalista o especialitzat. 
Aquest curs, conduït per Rafael Gimena, dona les claus per 
instruir-se en el coneixement del món del vi i el tast organolèptic 
per poder començar a descriure un vi.
Aprèn a crear apps.- Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 11, 
18 i 25 d’octubre ( De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs. a càrrec 
de Víctor Santacreu, se centra en la creació d’aplicacions en 
un moment de creixement accelerat del consum d’informació 
a través de dispositius mòbils. Els objectius d’aquest curs són 
aportar les nocions bàsiques necessàries per poder portar a ter-
me un projecte de creació d’una app, des del seu plantejament, 
planificació i disseny, fins al seu llançament en les diferents pla-
taformes mòbils. 

Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.- 
Curs Presencial. Barcelona. Divendres 14 i 21 d’octubre ( De 
10.00h a 14.00h) - Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha 
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prou amb tenir coneixements i experiència en la creació de con-
tinguts i en el community management. També cal saber com 
acompanyar les accions amb la potència publicitària de Google, 
Facebook i Instagram Ads. En aquest curs, impartit per Enrique 
San Juan, els participants aprendran l’essencial per posar en 
marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de social 
media. 

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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José Antequera: “Estem pagant el pla 
d’alguns per desmantellar la premsa 
lliure i independent” 
Per Marcos López / Diario 16

L’escriptor i periodista José Antequera, subdirector de Diario16, 
va presentar a Gijón la seva segona novel·la, Montenegro i la 
seva venjança , un “retrat negre del quart poder. En aquesta 
història a cavall entre el realisme social i el gènere noir, An-
tequera ens presenta un veterà periodista de Cultura del diari 
valencià El Independiente, Vincent Montenegro, que després 
de ser acomiadat decideix emprendre una venjança implacable 
contra els oligarques dels grans grups mediàtics i multinacio-
nals que controlen els mitjans de comunicació.

Montenegro i la seva venjança ens parla d’una experiència hu-
mana traumàtica com és l’ acomiadament laboral, que ha afec-
tat milers de periodistes els últims anys de crisi, entre ells el 
mateix autor, que també va acabar víctima de l’ERO. El 2012, 
en el pitjor de la recessió, més de 12.000 professionals van 
anar a la cua de l’atur, el sector que més va patir els estralls 
de la crisi després de la construcció amb un 51% de taxa de 
desocupació. “Va ser una gran tragèdia per al país que encara 
estem pagant perquè el gremi periodístic està fet un desastre. 
Baixa qualitat de la informació, salaris baixos, explotació labo-
ral, acomiadaments… Cal ser tot un heroi per dedicar-se avui 
al periodisme. Suposo que algun allà dalt, als despatxos del 
poder, va aconseguir el que volia: desmantellar la premsa lliure 
a Espanya i que no es parlés de la corrupció enquistada en el 
sistema. Crec que va ser Thomas Jefferson qui va dir allò de mi-
llor un país amb premsa però sense Govern, que amb Govern 
però sense premsa. Doncs això”, assegura José Antequera a la 
presentació del seu llibre. 

La crisi de la premsa espanyola ve de lluny. En concret, va 
esclatar entre la darrera dècada del segle XX i la primera del 
XXI. “El mal venia de lluny, molt abans, d’una crisi de valors, de 
pluralitat, d’independència, d’ètica, una crisi general d’identitat”, 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

afegeix l’autor. La decadència es va agreujar quan els comp-
tables van prendre el poder als mitjans de comunicació locals, 
desplaçant els periodistes, i els diaris es van preocupar més 
dels anunciants que dels seus lectors. Els bancs, les construc-
tores i les grans empreses van entrar al negoci com a accionis-
tes o pagant per publicitat. Institucions polítiques regionals i na-
cionals van comprar els diaris a cop de subvenció. Els mitjans 
es van fer partidistes, va aparèixer el periodisme de trinxera. A 
partir d’aquí els casos de corrupció que no interessaven es van 
guardar en un calaix.

La crisi del 2008 va ser el detonant que va venir a rematar el 
moribund. Internet va revolucionar el mercat periodístic amb el 
gratuït total. Es van desplomar les vendes de diaris i revistes, 
va caure la publicitat, es va deixar d’investigar la corrupció del 
poder, les noves generacions es van sentir més atretes per 
l’audiovisual d’Internet que pel que és textual. El periodisme va 
deixar de posseir l’autoritat del quart poder. Les condicions la-
borals es van degradar, els salaris van acabar sent miserables, 
els més elementals drets del treballador van ser aniquilats. I el 
públic va deixar de confiar en la premsa, tot i que és cert que 
Espanya sempre va estar entre els països que menys llegeix.

El periodisme digital ha empitjorat la situació dels mitjans tradi-
cionals. Han sorgit mitjans valents que s’atreveixen a explicar 
el que altres callen. Però apareixen pàgines web mal editades 
i efímeres que es tanquen al cap de dos dies. Els bulls i la 
desinformació propagats a les xarxes socials han acabat per 
embogir les audiències, que es polaritzen i cauen en els extre-
mismes. Ja no es distingeix la veritat de la mentida. L’opinió ha 
esdevingut sagrada. “Aquesta és la meva opinió”, diuen els uns 
i els altres com si estiguessin descobrint el foc. Avui qualsevol 
munta un mitjà de comunicació i en diu “periodisme ciutadà”, 
que no és res més que el nou intrusisme professional.

“Els periodistes vam sortir al carrer a protestar contra tot aquest 
caos –“sense periodistes, no hi ha periodisme, sense periodis-
me, no hi ha democràcia” , cridàvem–, però no va servir de res. 
En fi, que vaig acabar al dic sec com altres centenars de com-
panys. Em podria haver donat a l’alcohol, a les drogues o al joc. 
Però vaig decidir posar-me a escriure. Vaig seguir els passos 
de Chandler. Quan el mestre el van acomiadar de l’empresa 
petrolífera per a la qual treballava es va posar a enviar relats a 
la revista Black Mask”, explica l’autor.
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La novel·la no només aborda les corrupteles i els abusos dels 
grans imperis mediàtics d’avui, sinó el drama de l’acomiadament 
laboral com a tara, com a llosa, com a càncer social. La novel·la 
ens parla de Medianews, una gran multinacional que a base 
de comprar petits mitjans de comunicació acaba controlant el 
mercat informatiu. Això està passant avui dia. Els poders finan-
cers aixequen monstres empresarials que no coneixen els seus 
periodistes pels seus noms i cognoms. Però els grans grups 
mediàtics no són necessàriament sinònims de pluralisme infor-
matiu. Al món de la premsa internacional ha recalat el pitjor. 

L’exemple paradigmàtic, segons Antequera, és la Fox News, la 
cadena de televisió al servei de Donald Trump, un mitjà que ha 
aconseguit construir una realitat alternativa on els bons són els 
supremacistes blancs que justifiquen la violència policial contra 
els negres, els ultracatòlics que ensenyen el creacionisme a les 
escoles, els falcons del Pentàgon que veuen comunistes a tot 
arreu i els milionaris més corruptes de Wall Street. “El rentat de 
cervell ha estat gegantí. Més de 60 milions de nord-americans 
voten Trump ara després que la Fox s’hagi convertit en un Gran 
Germà orwellià que difon pèls i mentides sense pudor. És clar, 
després passa que Roger Ailes, el fundador, expresident i direc-
tor de la cadena va ser acusat d’assetjament sexual per 23 do-

nes, la majoria periodistes i treballadores de l’empresa. Aquest 
depredador portava les víctimes al seu despatx i allà les sotme-
tia a tota mena de vexacions. Hi ha una pel·lícula interessant 
sobre aquesta història, Bombshell (L’escàndol a Espanya) que 
recomano. Típic de la gent que vota Trump”.

Vincent Montenegro s’enfronta a aquestes elits mundials, que 
en realitat són les estirps i les dinasties dominants. Òbviament, 
la venjança és el gran assumpte de la novel·la. “Qui digui que 
no ha sentit desig de venjar-se mai d’algú, ja sigui d’un amic 
traïdor, d’un amant infidel o d’un cap tòxic, menteix. Des dels 
estoics grecs, Sèneca, Marc Aureli i altres, sabem que la ven-
jança només condueix a qui l’executa a un mal encara més 
gran. Però la veritat és que estem entrant en un món distòpic 
on la justícia sovint no arriba al poderós (que s’acaba anant de 
rosetes), on la llei queda en paper mullat i on els sagnants dic-
tadors com Putin envaeixen països i maten milers de innocents 
sense que passi res. La venjança mai no és justificable però, 
¿potser en aquest escenari de fallida de l’Estat de dret no és 
comprensible que un ciutadà s’acabi prenent la justícia per la 
seva mà?
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Per a Antequera, Montenegro és un personatge decadent de la 
postmodernitat que després de viure una existència còmoda i 
feliç acaba prenent consciència del drama i rebel·lant-se. Des 
d’aquest punt de vista decideix trencar amb la societat d’individus 
d’encefalograma pla de què parlava Herbert Marcuse a L’home 
unidimensional per despertar i dur a terme la petita revolució.

“Després de la Segona Guerra Mundial, la postmodernitat ens va 
dir que els principis i valors de la Modernitat i la Il·lustració com 
la justícia, la igualtat i la fraternitat havien entrat en decadència. 
Que havia arribat el final de les ideologies. Que la Modernitat ha-
via col·lapsat per la incapacitat d’Occident per construir-hi relats 
mítics. I Fukuyama ens va dir que érem al final de la història. En 
realitat, és l’esquerra la que sembla al final de la història perquè 
l’extrema dreta està més forta que mai. La postmodernitat, amb 
el discurs nihilista i escèptic propi de l’anestesiant societat de 
consum, ens va desclassar, i ara la tragèdia és que ens acostem 
una mica més a la fallida de l’Estat de dret i a la llei de la jungla”.

Alejandro Gallo assegura que Montenegro i la seva venjança 
remet inevitablement a la novel·la El comte de Montecristo, 
d’Alejandro Dumas. “La veritat és que quan l’estava escrivint vaig 
caure que totes dues tenien certes similituds. Sí, Montenegro és 

una mena de Montecristo del segle XXI. Al comte Montecristo 
el van tancar injustament al castell d’If, a Montenegro el con-
demnen a una altra sentència injusta: la mort civil. Però tots dos 
acaben rebel·lant-se contra els que van destruir les seves vides”, 
diu Antequera.

D’aquesta manera, com un gran gurmet, un madur vividor i be-
vedor, entre plat i plat i viatge i viatge pel món, Montenegro es 
dedica a fer justícia contra la gent poderosa i rica que està por-
tant la humanitat a la destrucció. “Així aconsegueixo que el per-
dedor, el derrotat, l’aturat, l’acomiadat, l’humiliat pel sistema, faci 
justícia a l’altra vida, a la vida de la ficció, en vista que aquí, al 
món real, és impossible”. En certa mesura Montenegro és un 
homenatge a tots els pàries de la legió famèlica, entre els quals 
s’inclou l’autor. Hi ha molts Montenegros. Sota cada armilla gro-
ga, sota tota aquella gent que surt al carrer a protestar aquests 
dies, hi ha un indignat disposat a prendre’s la justícia per la seva 
mà. El sistema corrupte és una gran maquinària que fabrica odi i 
venjança. (Fotografia: Lanzanos)
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Podem copiar el mètode noruec per 
expandir els mitjans locals?
Per Estanis Alcover i Martí / periodista i consultor de Comunicació

El canvi d’hàbits de la població i la seva influència directa en 
els mitjans de comunicació tradicionals obliga les empreses de 
mitjans no tan sols a adaptar-se als nous temps, sinó a revo-
lucionar les seves estratègies, barallar-se amb nous mètodes i 
convèncer la ciutadania a ser fidel a les marques amén de cap-
tar la seva fidelització monetària de manera innovadora i eficaç.

Els mitjans de proximitat no són pas aliens a l’evolució del 
mercat. Els seus comptes d’explotació pateixen malgrat man-
tenir un alt grau de lleialtat de la seva audiència. Com créi-
xer en aquests moments de fatiga i depauperació econòmica 

d’inversors, de mercat publicitari, de les administracions? Com 
fer front al filibusterisme dels més grans, capitalins amb fam de 
rascar en els mercats locals?

No n’hi ha prou, ni de lluny, amb l’actual model de suport que el 
Govern català ofereix al món de la comunicació local. Després 
de decennis de lluita, els empresaris agrupats sota el paraigua 
associatiu a modus de patronal amb les sigles AMIC i ACPC 
encara no han pogut convèncer els qui manen que són precisa-
ment els mitjans de proximitat els que cusen el territori català, li 
mantenen la identitat, no abandonen la fidelitat als seus orígens 
i enforteixen l’idioma català, escrit, parlat i visionat, un esforç 
monumental poc valorat pels que més li han de fer costat.

Sempre que puc investigo arreu per saber quin suport tenen 
els mitjans locals en altres estats on, en general, obtenen millor 
suport que a Catalunya. He posat novament la mirada en un 
país nòrdic, on per motius orogràfics i territorials el model de 
mitjà local és el més eficaç i valorat. S’obre la porta als noruecs.

L’Autoritat de Premsa, Ràdio i Televisió de Noruega és un ens 
que treballa per la llibertat d’expressió i la diversitat en el mer-
cat dels mitjans, on s’escolten diverses veus, de manera que el 
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consumidor té accés a un ventall ampli i accessible en prem-
sa, ràdio i televisió. Les seves tres principals missions són: 
l’escrutini dels mitjans de comunicació que compleixen les lleis 
i regulacions; la distribució de suport econòmic als mitjans de 
comunicació, i el seguiment i l’anàlisi del seu desenvolupament.

L’ens treballa amb dues juntes: la junta de revisió (GRN) i la 
junta de suport als mitjans (MSN), així com un consell de trans-
parència (que es reuneix de dues a quatre vegades l’any sota 
la presidència del director general de l’autoritat). Els dos co-
mitès són òrgans independents de presa de decisions dins de 
l’organització. Sembla un model excel·lent.

Aquest organisme noruec entén que una pedra angular im-
portant de la democràcia és l’accés a la cobertura informativa 
independent a tot el país a través d’una diversitat en la gam-
ma de mitjans de comunicació. El suport de vegades també 
l’anomenen “de punts blancs”, perquè el seu objectiu és donar 
suport als esforços per a la cobertura periodística en zones poc 
cobertes, les quals anomenen així. El suport el poden sol·licitar 
mitjans de comunicació de contingut general que tinguin previst 
iniciar, ampliar o mantenir la cobertura periodística en aquestes 
àrees poc cobertes.

L’objectiu, segons la informació de l’Autoritat de Premsa, Ràdio 
i Televisió noruega, és potenciar el periodisme local en àmbits 
que actualment no tenen o tenen poca cobertura periodística. 
Una àrea està formada principalment per un municipi, però tam-
bé pot formar part d’un municipi (premsa veïnal) o de diversos 
municipis veïns (premsa comarcal). El suport no es pot aplicar 
per a àrees temàtiques amb cobertura feble.

La qüestió de si una zona té una cobertura periodística feble 
l’avaluen en funció del grau de cobertura de la zona pels mi-
tjans de comunicació generals, i en funció de les condicions 
geogràfiques i demogràfiques de la cobertura periodística.

A l’hora de valorar si una zona té una cobertura feble, la co-
missió de suport als mitjans parteix de la informació aportada 
a la sol·licitud, com és la cobertura periodística de la zona i 
les condicions geogràfiques i poblacionals d’aquesta. L’Institut 
d’Estudis dels Mitjans de Comunicació de Noruega recull esta-
dístiques sobre la presència local dels mitjans i presenta xifres 
anualment en una base de dades. Aquesta ofereix una visió 
general de quines àrees es poden considerar feblement contro-
lades i forma part de l’avaluació global que fa la junta de suport 
als mitjans.
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Els editors poden sol·licitar suport per a esforços de cobertura 
periodística; és a dir, que un mitjà de notícies inicia, amplia o 
manté la cobertura periodística d’una àrea que no té o té una 
cobertura feble.

El suport al periodisme local a Noruega pot arribar a un màxim 
de dos milions de corones (uns 200 milions d’euros) per àrea i 
any natural. El suport al periodisme local es pot distribuir entre 
dos o més mitjans de comunicació generals si es considera que 
aquesta distribució promou millor la cobertura periodística de 
la zona. En alguns casos, l’ajut es pot concedir durant diversos 
anys, amb un màxim de tres.

Quins són els criteris per rebre suport local a Noruega? La pu-
blicació ha de complir una sèrie de criteris. Ha de ser un mitjà 
de notícies general; ha de seguir els requisits bàsics per a un 
mitjà de notícies; ha de promoure l’accessibilitat dels continguts 
editorials per a les persones amb discapacitat, i finalment, ha 
de presentar un informe tècnic.

El suport per a la premsa local de l’exercici actual, 2022, és d’un 
total de 84.620.000 corones (uns 845 milions d’euros). Apun-
tem que la població total de Noruega és de 5.425.270 habitants.

Al portal mitjansdecomunicació.gencat.cat podem llegir que la 
identitat cultural a Catalunya “està estretament lligada a la seva 
llengua pròpia, que cal protegir i fomentar en totes les àrees de 
la societat. Sense la força de la iniciativa privada i l’empenta 
del teixit social i empresarial del país aquests objectius no es 
podrien assolir. Catalunya compta amb un sector privat de la 
comunicació sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la 
construcció i el manteniment de l’espai català de comunicació”.

El Govern de la Generalitat afirma que dona suport als mitjans ca-
talans “per tal de garantir la seva continuïtat i la del seu important 
paper com a garants del dret a la informació de tots els ciutadans 
i la consolidació de la identitat nacional del país. La política de 
foment dels mitjans de comunicació en llengua catalana i aranesa 
es duu a terme a través de subvencions estructurals i a projectes 
dedicats a fomentar i consolidar l’espai català de comunicació.”

La voluntat hi és. Però és curta d’objectius i, naturalment, de re-
cursos, malgrat algun petit moviment positiu detectat enguany. 
El cas noruec (que no es limita pas a l’expansió, sinó que tam-
bé contempla altres extrems, com la distribució) seria bo que fos 
motiu d’estudi per a la seva aplicació a Catalunya. (Fotografia: 
Fritt Ord)
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Paper o digital: com interpreta el 
cervell allò que llegeix?
Per David Bueno, director de la Càtedra de Neuroeducació 
UB-EDU1ST / Diari Ara 

En principi, pot semblar que llegir és només llegir. Segons el 
DIEC, “distingir, en un text escrit o imprès, els sons figurats per 
les lletres”, i també “adquirir coneixença del que diu un escrit”. 
Tanmateix, una pregunta que va sorgint de forma recurrent al 
voltant de la lectura és si produeix els mateixos efectes fer ser-
vir un suport de paper que digital. Quasi un centenar d’estudis 
publicats aquests darrers anys, molts dels quals han estat re-
copilats i comparats en dues metaanàlisis publicades al Journal 
of Reserach in Reading i a Review of Educational Reserach, 

assenyalen que hi ha algunes diferències interessants que cal-
dria tenir en compte.

Ras i curt, aquests estudis indiquen que llegir en paper permet 
adquirir una major comprensió d’allò que es llegeix, afavoreix 
que ho recordem i facilita reflexionar-hi críticament. Són tres 
motius de pes per mantenir i potenciar la lectura en paper quan 
el que es pretén és aprendre, comprendre i reflexionar a través 
d’allò que es llegeix. Hi ha diverses raons que ho justifiquen.

Primer, cal tenir en compte que, per al cervell, llegir no és un 
procés natural que es desenvolupi de forma instintiva, i per això 
cal aprendre’n de forma expressa. El cervell, a través de la seva 
plasticitat, s’adapta al fet de llegir. I s’acomoda als canvis tecno-
lògics i a les seves implicacions i els integra, també amb relació 
a la lectura. Quan aprenem a llegir i cada vegada que llegim, el 
cervell no només es fixa en el text que hi ha escrit i té en compte 
el missatge que transmet, sinó que constantment valora tot el 
context i s’hi ajusta. Precisament és aquí on resideixen bona 
part de les diferències.

D’una banda, quan llegim alguna cosa en paper i quan aprenem 
a llegir amb aquest suport, normalment només tenim un llibre 
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davant, no diversos, la qual cosa facilita que hi fixem l’atenció. 
Quan estudiem d’aquesta manera, lògicament acostumem a 
tenir diversos llibres o apunts, però el nombre és sempre molt 
limitat. En canvi, la tecnologia digital ens permet tenir nombro-
sos documents oberts, navegar i passar d’uns a altres de forma 
quasi instantània, sense que l’espai que ocupen sigui insoste-
nible en una taula de treball habitual. Això fa que l’atenció que 
usem per concentrar-nos en un document concret disminueixi, 
per la qual cosa el nivell de comprensió és menor, no el me-
moritzem tan bé i no podem dedicar prou esforços a valorar-lo 
críticament. Per costum, tan bon punt hem trobat la informació 
que buscàvem passem ràpidament a un altre document.

Context d’immediatesa
Aquest fet es veu agreujat, segons han demostrat aquests es-
tudis, per l’aprenentatge que ja des de la infantesa es fa sobre 
els usos i les aplicacions de la tecnologia digital. Un dels més 
habituals és la comunicació a través de xarxes socials, que es 
caracteritza per missatges breus que cal llegir amb rapidesa 
per no perdre’s el següent o per poder contestar amb celeritat. 
Com s’ha dit, el cervell no només es fixa en el text escrit i té en 
compte el missatge que transmet, sinó que també incorpora tot 
el context. En aquest cas, el context que normalment associem 

al món digital és el de la immediatesa, no el de la reflexió crí-
tica i la comprensió profunda, que requereixen dedicar-hi més 
temps. Llegir el suport digital fa que, de manera preconscient, 
el cervell es connecti en mode “immediatesa”, a diferència de 
quan ho fem en suport paper.

D’altra banda, també s’ha detectat que es produeix un marcat 
efecte “d’orientació”. Quan llegim un text en paper, tenim tota la 
pàgina davant, sencera, i el text manté la posició fixa. Malgrat 
que no ens n’adonem, aquest fet aparentment trivial permet que 
el cervell orienti amb facilitat allò que està llegint en el conjunt 
de la pàgina i del llibre, la qual cosa facilita la seva comprensió 
i integració a la memòria. En canvi, en un suport digital normal-
ment avancem pel text desplaçant-lo físicament per la pantalla. 
S’ha vist que aquest fet dificulta que el cervell s’orienti en el 
conjunt de l’escrit i, a més, li exigeix molt més esforç mental, 
atès que les paraules es van desplaçant amunt o avall i cal anar 
recentrant l’atenció constantment. Aquest esforç mental que cal 
dedicar-hi fa minvar la capacitat de comprendre allò que es lle-
geix, de memoritzar-ho i, també, de reflexionar-hi críticament, 
atès que els processos reflexius són els que requereixen més 
esforç. I l’atenció i la reflexió crítica són recursos limitats que cal 
redistribuir segons cada ocasió.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Resumint, quan ens cal buscar una dada concreta, la tecnolo-
gia digital ens ho facilita enormement. Però per absorbir la infor-
mació, comprendre-la en profunditat i reflexionar-hi críticament, 
el paper presenta una sèrie d’avantatges que cal tenir molt en 
compte. (Infografia: elEconomista.es)
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Així són els hàbits de lectura i 
navegació dels subscriptors dels 
principals mitjans d’informació de tot 
el món
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Press Gazette ha publicat un estudi amb dades de Chartbeat 
sobre els hàbits de lectura de subscriptors, usuaris registrats i 
altres lectors a 670 portals web de notícies, els que denomina 
el Club dels 100k.

Es tracta d’un grup d’editors de tot el món que superen els 
100.000 subscriptors i que continuen augmentant tant les au-
diències com les subscripcions.
A l’estudi, s’analitzen les dades de gener a maig del Club dels 

100k amb model de subscripció per veure amb quina freqüèn-
cia els subscriptors visiten les webs en comparació amb els 
lectors que no paguen, quant de temps romanen i si hi ha di-
ferències entre els mercats . Així, el 12% de les pàgines vistes 
van ser generades per subscriptors, el 4% per usuaris registrats 
i el 84%, per lectors que no estan subscrits ni registrats.

Per a Jill Mercadante Nicholson, directora de màrqueting de 
Chartbeat: “La majoria d’aquests mitjans d’informació també 
inclouen les últimes notícies de més interès, que atrauen més 
d’aquests visitants ocasionals”. I diferencia entre el 32% que 
representen els subscriptors d’Amèrica del Nord, amb un model 
de subscripció més flexible, davant del 15% del Regne Unit i el 
8% d’Austràlia i Nova Zelanda.

L’informe també analitza els anomenats usuaris registrats, 
aquells que van compartir les dades amb un lloc web però 
no van pagar una subscripció. Un model que els mitjans 
d’informació consideren un pas important en el camí cap a la 
subscripció. Així, el diari britànic The Telegraph, per exemple, té 
com a objectiu arribar a 10 milions d’usuaris registrats i 1 milió 
de subscriptors per al 2023. I l’estudi mostra que, de cada 10 
registres, un s’acaba en subscripció.
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Nicholson prediu al respecte que “el trànsit d’usuaris registrats 
augmentarà. I cal considerar que el moment del registre és real-
ment important, perquè els mitjans estan obtenint informació 
als CRM sobre aquesta persona, cosa que permet conèixer els 
seus hàbits i oferir diferents opcions per donar un impuls a les 
subscripcions”.

Quins són els moments clau per arribar a la subscripció.
Com analitza Chartbeat, els moments de conversió poden va-
riar entre el moment del registre esmentat, la subscripció al 
butlletí informatiu o quan el lector guarda una preferència, “mo-
ments realment importants en el viatge cap als ingressos per 
part dels mitjans”. Als 670 llocs analitzats, el 71% de les visites 
a la pàgina són de lectors subscrits que visiten el mitjà almenys 
cada dos dies, mentre que el 24 % de les pàgines vistes van 
provenir del que Chartbeat anomena usuaris recurrents, és a 
dir, persones que van visitar la web més d’una vegada en els 
darrers 30 dies, però amb menys freqüència que cada dos dies.

“La conclusió és que el moment de la conversió no és el fi-
nal del viatge d’un usuari amb el seu mitjà d’informació. Han 
d’enfocar-se tant en la retenció com ho fan en l’adquisició, per-
què un percentatge alt de subscriptors que no visiten la web 

sovint indica un risc d’abandonament força gran”, adverteix 
Mercadante Nicholson. “El fet que siguin subscriptors no vol dir 
que siguin lleials”.

Per a la directora de màrqueting de Chartbeat, “els editors volen 
educar i construir relacions i informar les seves audiències. Per 
això, en els darrers cinc anys hem rebut moltes més preguntes 
sobre les oportunitats de retenció que de com captar subscrip-
tors”. Una realitat que s’explica perquè és molt més complicat (i 
costós) adquirir un subscriptor nou que retenir-lo.

Què haurien de fer els editors amb les persones que s’han 
inscrit però que no ens visiten prou?.- “Els editors realment 
volen educar i establir relacions i informar el seu públic. No 
puc dir que no siguin negocis i tinguin preocupacions sobre els 
ingressos, però hi ha molt pocs llocs on, com a organització, 
diuen:” No ho fem. els importa si no ens tornen a visitar mai 
més, sempre que segueixin pagant la factura’”, diu el Mercan-
dant Nicholson.

“En els últims cinc anys, en particular, hem rebut moltes més 
preguntes sobre aquestes oportunitats de retenció en lloc 
d’aconseguir tants subscriptors com pugueu. Perquè, com és 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI

cert amb els productes de notícies i altres productes digitals, la 
base d’un negoci fort.I l’estratègia de l’audiència és la retenció 
perquè és molt més car adquirir un nou subscriptor que no pas 
retenir-ne un.

“És important no ignorar aquells subscriptors que no tornaran 
perquè potser estareu contents amb els ingressos que obteniu 
avui, però necessiteu ingressos per a tota la vida per donar 
suport a un periodisme de qualitat”.

L’estudi del Club dels 100k mostra que els subscriptors passen 
més temps interactuant amb el contingut, 41 segons, que els 
usuaris registrats, 26 segons i 31 els convidats. Les durades de 
sessió més llargues són importants, ja que solen suposar una 
taxa d’abandonament menor. (Infografia: PressGazette)
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La gestió de comunitats als mitjans: 
el lector com a part del projecte 
periodístic
Per Jose Antonio González Alba / Fundación Gabo

“Els mitjans que sobreviuran i prosperaran són aquells que 
aconsegueixin comptar amb la participació i el suport actiu de 
les seves audiències. Cal donar als seus membres un senti-
ment de pertinença, de participació a la feina periodística. Estar 
proper a la seva comunitat, escoltar-la, contestar-lo”. Rosental 
Alves, membre del Consell Rector de la Fundació Gabo i direc-

tor del Knight Center de la Universitat de Texas, oferia aquesta 
clau per al futur dels mitjans durant Punt de Trobada, esde-
veniment anual de SembraMedia sobre periodisme emprene-
dor i innovador. I efectivament, en aquests anys un dels punts 
estratègics per a qualsevol projecte periodístic ha estat el de 
connectar de manera més eficaç amb la seva audiència, fent-
ne una veritable comunitat que referma i consolidi la relació del 
medi amb els seus lectors. 

Avui més que mai conèixer la vostra comunitat, les vostres 
necessitats informatives, la vostra forma d’interactuar amb els 
nostres continguts, els vostres valors, és fonamental per a l’èxit 
d’un projecte periodístic. És una premissa fonamental per en-
tendre el periodisme com a servei mitjançant el qual la feina 
que realitza intenta resoldre els problemes de les persones. 

Es tracta d’un procés complex en què primer cal investigar qui 
és el públic, com es comporta, què requereix dels mitjans i des-
prés oferir aquest tipus de contingut que demana. I en aquest 
ordre. No es tracta de posar en marxa un mitjà i després cercar 
a qui dirigir-se. Tot al contrari: investigar primer per engegar 
un projecte que atén les necessitats no cobertes d’un deter-
minat nombre de persones (comunitat). Davant la manca de 
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confiança dels lectors als mitjans, més que referenciada en els 
darrers anys, aquest procés implica aquest objectiu de tornar 
a connectar amb el públic com una de les grans innovacions a 
què s’enfronta la indústria per a la supervivència dels mitjans, 
davant les diverses crisis que l’assoten. 

Una comunitat fa referència a un grup de persones que com-
parteix una sèrie d’interessos, experiències o activitats, i que 
es comuniquen entre si per dur a terme aquestes activitats i 
compartir experiències determinades. Les comunitats faciliten 
el pensament col·lectiu, desenvolupen iniciatives conjuntes i 
forgen una identitat que transmeten als seus membres, basada 
en la pròpia història, els coneixements acumulats i els objectius 
de la seva activitat. En paraules del professor José A. García 
Avilés, qui fa el símil amb els mitjans, “un mitjà de comunicació 
equival a una comunitat de persones que comparteix certs inte-
ressos, parla la mateixa llengua i pensa semblant. L’important 
és entendre què caracteritza els membres d’aquesta comunitat 
i utilitzar adequadament les tecnologies i els recursos que et 
permet vincular-te amb aquestes persones i fer l’esforç neces-
sari per conèixer els qui es volen transformar en lectors habi-
tuals o subscriptors”.

A la contínua batalla per l’atenció que lliuren els mitjans i pe-
riodistes amb els seus lectors, competeixen amb molts altres 
factors i estímuls: plataformes digitals, xarxes socials, jocs, au-
diovisual, música, serveis de missatgeria… de manera que la 
complexitat es multiplica a la hora de fer-los arribar el contingut.

“Els periodistes han de construir models de negoci centrats en 
general valor, a oferir als lectors un servei rellevant i útil, cosa 
que marqui les diferències de les seves vides”, deia Jeff Jarvis, 
professor d’emprenedoria periodística de la City University de 
Nova York , i a qui també es refereix Avilés en el seu famós 
llibre ‘ La fi dels mitjans de comunicació de masses’ el 2015, 
al·ludint a la importància (ja aleshores) d’atendre i cobrir ne-
cessitats de comunitats específiques que els mitjans coneixen i 
a les que serveixen, en lloc de les tradicional massa de lectors 
anònima a la qual desconeix del tot.

La investigació i la interacció amb la comunitat
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Pas fonamental previ a posar en marxa un projecte informa-
tiu. Engegar el projecte per atendre algú, i no només basat en 
un gust o competència personal. Saber molt d’alguna cosa, 
però no tenir ningú al darrere interessat en això, acabarà en 
el fracàs del projecte. Només coneixent els seus desitjos, ex-
pectatives, preferències, es pot oferir informació de valor per 
a ells

“La revolució digital vol dir que ja no estem per sobre dels 
lectors, ja no els mirem des de dalt. Estem en una relació 
molt menys vertical i els lectors ens poden qüestionar. Aquest 
compromís de comunitat pressuposa professions específi-
ques. No n’hi ha prou de fer periodisme perquè els lectors hi 
arribin. Necessitem persones que retinguin lectors, que els 
busquin i que entenguin, si es donen de baixa, per què es 
donen per vençuts. Hem de fer aquesta feina de màrqueting, 
però recordant que no estem venent corbates, ni neveres, ni 
sabates. Estem venent béns molt particulars que són útils per 
a la democràcia i el debat públic. Béns fràgils, rars i neces-
saris. I això és el que hem d’explicar, promoure i defensar”. 

Miquel Pellicer destaca aquestes paraules d’Edwy Plannel, 
fundador del prestigiós mitjà Mediapart francès i exemple de 

model de membres per a la indústria mediàtica, en un article 
en què analitza el gran repte de la construcció de comuni-
tats per als mitjans, encara que el mateix Pellicer adverteix 
un problema per a molts mitjans que “continuen pensant en 
grans audiències i no en comunitats, ja que si els seus mo-
dels de negoci estan actualment enfocats al consum massiu 
i al clickbait, és lògic que quedi llunyana la construcció d’una 
comunitat”.

“En la perspectiva de la creació i la interacció amb les co-
munitats, les hem d’entendre com a receptors i creadors 
de continguts propis. Hem vist el creixement de platafor-
mes que permeten i desenvolupen l’economia de creació 
de continguts. En un sentit ampli, les xarxes socials i, en 
particular, plataformes com Patreon o Discord s’uneixen a 
plataformes audiovisuals com YouTube, TikTok o Twitch en 
la creació d’aquests continguts i, sobretot, la monetització”, 
conclou Pellicer.

L’editor de comunitat de La Nación, Javier Drovetto, també 
assenyala una sèrie d’ eines claus per interactuar amb la 
nostra audiència, a la recerca de definir les prioritats edito-
rials. Entre aquestes eines per al seu mitjà, destaca:
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- Els grups reduïts de lectors a WhatsApp que voluntària-
ment se sumen a un espai de conversa per a la producció 
de reportatges aportant fonts, dubtes i mirades

- Converses per correu electrònic, amb la fidelització que ator-
guen les newsletters i el sentit de pertinença que construeixen 
per construir la comunitat i com a principal embut per a la con-
versió de membres o subscriptors al mitjà

- Reunions obertes de lectors amb periodistes per definir en-
focaments i cobertures. “A més d’aportar una escolta activa i 
de qualitat ofereix noves perspectives sobre un tema, fet que 
suposa un valor afegit per a la comunitat”.

- Consultar la comunitat no només com a font de les nostres 
notes sinó també per saber què necessita o vol saber. Els for-
mularis en línia també són clau per facilitar el processament 
d’informació que aporten els lectors

- I per suposat les xarxes socials, ja que plataformes com Ins-
tagram, Twitter o Facebook ofereixen bones eines natives per 
interactuar amb els lectors

Recomanacions per a la construcció de comunitats

Hi ha alguna fórmula màgica perquè els mitjans consolidin co-
munitats fortes, fidels i escalables?

Pel consultor de mitjans i director de l’agència Évoca Imagen, 
Pepe Cerezo, “no hi ha tal fórmula màgica”. La seva recoma-
nació, aportada als molts mitjans amb què treballa, és “oferir 
una proposta de valor diferencial que aporti una visió comuna 
dels temes i assumptes que els interessen profundament i que 
s’articulen al voltant d’una marca informativa que aporta pro-
ductes i serveis. en diferents suports i canals, sota el paraigua 
d’una missió i uns valors compartits”.
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Carmela Ríos també és experta en gestió de comunitats i en 
noves narratives mòbils, responsabilitat que va exercir du-
rant molts anys a Unidad Editorial. Avui treballa a El País. 
“Els mitjans han d’interioritzar que la construcció de les se-
ves comunitats és polièdrica: exigeix identificar audiències 
i proposar un producte informatiu diferent per a cadascuna 
i desenvolupar-les en diferents plataformes. Totes diferents 
però amb un denominador comú: tenen la mateixa identitat 
informativa, sigui un article, un vídeo, un tuit o un directe a 
Twitch. El repte és construir aquest ADN a llenguatges i na-
rratives diferents”.

Per a Mariana Alvarado, periodista, docent universitària, 
col·laboradora del Knight Center i ex Teaching Fellow de 
Google per a Mèxic, “lespersones es converteixen en segui-
dors fidels d’un mitjà perquè troben que aquest mitjà respon 
a les seves necessitats. S’ha vist que molts mitjans impresos 
van perdre el focus que calia mantenir una comunicació con-
tínua amb les audiències i molts periodistes tenen les seves 
agendes i continguts ben definits però no necessàriament 
aquests interessos corresponen amb els de les comunitats 
que cobreixen. Així que més que fórmula crec que la clau 
és tenir present per a qui fem periodisme”. I continua: “Ac-

tualment amb totes les eines digitals que hi ha em sembla 
que no hi ha justificació per dir que no s’entén les audiències 
perquè la interacció és molt més oberta. Cal anar a la recer-
ca de la informació útil per al lector. La que l’ajudi a prendre 
decisions”.

Exemples i bones pràctiques
Hi ha productes periodístics que augmenten la connexió, la 
personalització i la fidelització amb els lectors, i pels quals 
estan apostant clarament els mitjans. Per exemple, les news-
letters o els podcasts. Tots dos també són canals que funcio-
nen molt bé per atraure gent jove o, almenys, perquè comen-
ci a estar en contacte amb la nostra marca periodística. 

ElDiario.es és un bon exemple de creixement de comunitat, 
no només per la seva comunitat de socis a través del model 
de negoci de membres que han tingut des del seu naixement, 
fa set anys, fins fa pocs mesos, sinó també per la recent posa-
da en marxa de productes editorials alineats amb l’estratègia 
del negoci que permeten fidelitzar i consolidar tant lectors 
ja compromesos com nous usuaris: la newsletter ‘Al dia’ i el 
podcast ‘Un tema al dia’ , ambdós productes d’autor, a través 
del subdirector del mitjà, Juanlu Sánchez.
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També hi ha bons exemples de creació de comunitat basant-se 
en les noves narratives i la utilització de plataformes.

Clarín utilitza una estratègia definida a les xarxes socials per 
arribar a noves audiències i augmentar la seva comunitat. 
“L’aposta és generar contingut de valor que sigui original: de-
finir temàtiques de seccions, cercar subtemes que apliquin a 
aquestes temàtiques i generar produccions 100% pròpies. I, al-
hora, desenvolupar una identitat visual adequada per a aquest 
tipus de contingut” destaca el responsable de xarxes, Andrés 
Piccione. 

Animal Político, de Mèxic, és un bon exemple de saber enten-
dre el què falta en una determinada comunitat. Van començar 
construint comunitat a xarxes socials amb Twitter, construint 
una marca única i posicionant temes que els mitjans tradicio-
nals massius mai van posicionar. 

I mitjans referents com el ja citat ElDiario.es, La Marea, La Silla 
Vacía, Ojo Público o El Faro són també exemples de mitjans 
que han apostat amb èxit per la membresía com a element de 
connexió entre els periodistes i la seva audiència.

I per acabar, el cas de com 
ho està fent Relevo, un nou 
mitjà esportiu espanyol, del 
grup Vocento. Encara no 
han disposat de manera 
oficial la seva pàgina web, 
però han nascut a les xar-
xes socials per començar 
a crear comunitat al voltant 
de la marca. 

A la newsletter de Mar Manrique parlen amb Fermín Elizari, res-
ponsable de Noves Comunitats del mitjà. Es proclamen com a 
mitjà clickbait-free, per a públic d’entre 18 i 35 anys, i amb el 
focus a les xarxes. I coneixent que aquesta generació fa ser-
vir TikTok o Twitch, aquestes dues plataformes s’han convertit 
en prioritàries en la difusió dels seus continguts. L’objectiu de 
Relevo és fomentar una conversa activa i un tipus de contingut 
diferent a cada plataforma perquè després, amb el llançament 
de la web, la marca sigui reconeguda. ”Moltes vegades, perquè 
l’usuari vagi al lloc, la marca ha de ser reconeixible”, assenyala 
Elizari.
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Per exemple, amb presència amb reptes al carrer a TikTok, amb 
formats molt audiovisuals a Instagram o amb continguts conver-
sacionals a Twitter. Sense presència a Facebook, com a part de 
l’estratègia, ja que consideren que el seu públic no hi és. 

“La generació Z és un enigma. Els agrada l’esport però no sen-
ten la necessitat establir una relació directa amb els mitjans 
especialitzats. S’informen a les xarxes i estan còmodes amb 
la naturalesa caòtica i fragmentària del mitjà. El desafiament 
amb ells és anar a trobar-los i parlar-los d’una manera nativa”, 
destaca Germán Frassa, director d’estratègia digital de Relevo 
a la newsletter d’Ismael Nafría. 

Relevo, per cert, també ha anunciat la seva important aposta 
per Twitch com a element estrella dins de la seva estratègia 
per a l’ampliació de la comunitat que ja estan aconseguint a les 
xarxes, amb intenció d’obrir un canal amb un programa diari, 
atorgant gran importància als perfils de periodistes que també 
són creadors de contingut. 

En efecte, Twitch també es configura com un element impor-
tant a l’hora de millorar l’empatia amb nous lectors i arribar a 
audiències més joves. De l’experiència dels mitjans que ja uti-

litzen aquesta plataforma s’extreu que el que funciona millor és 
el seu ús com a mitjà perquè un periodista parli d’algun tema 
d’actualitat o d’interès, i pugui interactuar amb els membres. 
Especialment amb els continguts de nínxol. La creixent popu-
laritat de Twitch com a plataforma per al periodisme esportiu 
n’és una mostra, com vol fer Relevo. No només per l’impacte 
de les transmissions sinó que es va generant una comunitat 
que posteriorment segueix aquest periodista o aquesta marca 
en altres productes.

Tres aprenentatges finals
La recerca de construcció i fidelització de la comunitat és un 
dels temes més apassionants que ocupen els gestors de mi-
tjans actualment. No és una moda o caprici. Es tracta de buscar 
una posició a l’ecosistema mediàtic fent una proposta de valor 
realment inconfusible i imprescindible per a un determinat grup 
de persones. Aquesta connexió especial per fer sentir el públic 
com a part del mitjà és construir una comunitat per a un projecte 
informatiu.

Comprendre els sentiments, les necessitats i els valors dels mem-
bres és essencial ja que l’èxit de qualsevol iniciativa periodística 
estarà vinculat a conèixer a fons les persones a qui s’adreça.
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Els processos de participació de l’audiència requereixen una 
planificació i una estratègia, així com el compromís de l’alta 
direcció. I la participació de la redacció és essencial per obte-
nir resultats, però requereix un esforç actiu i implicar la resta 
de departaments del mitjà. (Fotografies:  Unesco, Territoris.cat  
Compartir Palabra Maestra i Red de Periodistas)
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Reivindicant el periodisme
Per Sílvia Ramon / Síntesis

Assistim entristits a l’enèsim episodi de com el mal anomenat 
“periodisme” alimenta les clavegueres de l’estat, fent un mal 
ús de tots i cadascun dels principis del codi deontològic de la 
professió i fins a arribar a posar en qüestió la pròpia figura del 
periodista.  

Com ha manifestat recentment el Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, conjuntament amb el Consell de la Informació, “exis-
teix un vincle imprescindible entre l’exercici del periodisme i la 
democràcia”, però només si aquest exercici es fa d’acord amb 
els principis d’ètica i honestedat. Si no, no es tracta de periodis-
me sinó de propaganda. 

La crisi econòmica i, sobretot, la crisi de valors que estem patint 
en l’actualitat han impactat de forma molt directa en els mitjans 
de comunicació, fent aparèixer nous “periodistes” i “mitjans di-
gitals” que busquen noves fórmules de monetitzar els contin-
guts fent bona la dita que diu que “la fi justifica els mitjans”. I no, 
no els justifica, sinó que fins i tot els anul·la. Perquè en l’àmbit 
de la informació no tot s’hi val. No s’hi val a enganyar, tergi-
versar, manipular, descontextualitzar, criminalitzar, prejutjar, 
obviar, amagar, ocultar o desinformar. Tots aquests són verbs 
que no es conjuguen en la disciplina del periodisme però que, 
malauradament, són a l’ordre del dia. 

En uns temps convulsos on és més necessari que mai destriar 
el gra de la palla, farts de fake news i de desinformació, també 
es fa més necessari que mai comptar amb fonts fiables a través 
de les quals informar-nos. És per això que avui, més que en 
cap altre moment, calen – calem – els periodistes. 

Necessitem professionals de la informació que ens expliquin la 
realitat, contrastant les fonts, contextualitzant els fets, escoltant 
les diferents parts, analitzant les informacions amb esperit crític 
i explicant als ciutadans no només les dades sinó els qui, els 
què, els on, els quan i els per què. En definitiva, fent periodisme. 
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Som molts els que creiem que, ara més que mai, cal reivindi-
car els periodistes que tenim al nostre país; professionals amb 
capacitats tècniques adquirides a la facultat i amb experiència 
adquirida als carrers, amb vocació per explicar-nos la realitat 
i amb una curiositat innata per anar més enllà del que seria 
evident. I no només cal reivindicar-los sinó que cal encoratjar 
els joves a tenir-los com a referents, als mitjans i a les xarxes, i 
a fugir d’altres perfils que no fan sinó distorsionar la realitat en 
funció dels seus interessos. 

Mai abans havíem tingut tanta informació al nostre abast i, en 
canvi, mai abans havia estat tan difícil conèixer la veritat de les 
coses. Com va dir l’Iñaki Gabilondo en una trobada amb direc-
tors de comunicació, “quan hi ha una inundació, el més preuat 
és l’aigua potable”. 

Avui, no només estem inundats sinó que estem enfangats fins 
al coll. I d’aquest fangar només ens trauran aquells que creguin 
i defensin la seva professió de periodistes. (Fotografia: RPP)
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