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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Segons el president de l’Associació 
Mundial d’Editors (WAN), “La llibertat 
de premsa està amenaçada”
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Saragossa ha estat aquesta setmana la capital del periodisme, 
acollint el Congrés Mundial de Mitjans. La cita aborda qües-
tions tan rellevants per al sector com la llibertat de premsa, les 
aliances estratègiques, les relacions amb l’Administració i la de-
tecció i el tractament de les ‘fake news’, o el futur i la viabilitat 
dels mitjans, la fidelització de els lectors, el paper de la dona 
en els darrers anys al capdavant de marques i iniciatives de 
reconegut prestigi, el futur del paper imprès... Un llarg etcètera 
de qüestions que ocupen i preocupen editors i, en darrer terme, 
consumidors de un producte tan important com és la informació 

periodística. El lector d’El Butlletí de l’AMIC pot conèixer el pro-
grama complet del congrés CLICANT AQUÍ  

El president de l’Associació Mundial de Diaris i Editors de Notí-
cies (WAN-IFRA, per les sigles en anglès), Fernando de Yarza 
(president també del grup aragonès de premsa HENNEO), va 
analitzar durant l’acte d’inauguració els principals desafiaments 
que encara el periodisme a tot el món: el més important, resistir 
la pressió dels poders polítics i econòmics en un context de 
creixent inseguretat per als periodistes. “La llibertat de premsa 
està amenaçada”, va dir.

Davant d’un auditori ple a vessar, els prop de 1.200 editors 
inscrits van intercanviar experiències i projectes i conèixer les 
novetats del sector. Yarza va fer referència als perills que acom-
panyen el treball periodístic i va apuntar que a molts països 
continua sent “impossible” garantir un dret humà fonamental 
com la llibertat de premsa. “La intimidació als periodistes per 
causes polítiques continua sent una realitat” i va afirmar que 
aquesta agressió ocorre a tots els continents i països.

Segons va explicar Fernando de Yarza, davant “com hi ha molt 
en joc”, les associacions de premsa hem de seguir treballant 
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per a protegir la qualitat del periodisme independent i va rea-
firmar el seu compromís a defensar la llibertat de premsa. “Els 
periodistes han de treballar amb seguretat, sense por de les re-
presàlies”, va apuntar. D’altra banda, va defensar la necessitat 
de “enfortir” les relacions empresarials i les operacions edito-
rials en un univers de desinformació i pressions econòmiques.

La força de les aliances i les tecnologies d’avantguarda han per-
mès proveir un “ambient segur i transparent” per als anunciants als 
mitjans de comunicació, segons es desprèn de les manifestacions, 
en general dels ponents del congrés. Els editors han compartit les 
bonances que porten aquestes col·laboracions, necessàries en el 
model digital que ha irromput la darrera dècada. “Una de les prin-
cipals fortaleses ha estat l’audiència. Tenim un producte de volum 
important, que es porta a terme en un entorn de continguts de 
qualitat i assegurança”, va expressar Carlos Godó (CEO del Grup 
Godó), que va assegurar que aquest èxit “s’ha aconseguit gràcies 
al suport dels fundadors del grup Prisa, Vocento i Godó”. Per part 
seva, Íñigo de Yarza (conseller delegat d’HENNEO) va incidir que 
una de les fortaleses del seu grup és “la suma d’aliances”. “El prin-
cipal ensenyament d’aquestes col·laboracions és que les aliances 
funcionen. Vull recordar que no són les primeres aliances que hi 
ha hagut al món de la premsa”.

Aitor Moll (conseller delegat de Premsa Ibèrica) va reflexionar 
sobre la “suma d’audiències”, destacant que els mitjans “ja no 
són l’operador principal a Internet” , com sí que ho eren quan 
tan sols es publicava en paper. De fet, ha obert la porta a iniciar 
nous camins de col·laboració entre grups mediàtics: “Hauríem 
de treballar en moltes altres aliances, plantejar-nos coses rela-
cionades amb les subscripcions digitals, el registre dels usua-
ris… Hauríem de reflexionar sobre quin sentit té que un lector 
es tingui que subscriure a cinquanta diaris diferents amb cin-
quanta subscripcions diferents”.

Joseph Oughourlian, president de Prisa, va opinar que “tot el mer-
cat mediàtic a Espanya és de dretes”. Oughourlian va desdenyar 
aquest dimecres en el Fòrum de la Nova Comunicació la possibilitat 
que els mitjans del grup modifiquin la seva línia editorial per ser 
“l’únic” conglomerat mediàtic escorat a l’esquerra a Espanya i per-
què quan ho va fer en el passat “vam perdre oients i lectors”. Ho va 
dir quan se li va preguntar per la conveniència de canviar la línia edi-
torial de Prisa, per abastar un públic més ampli, a causa de la proxi-
mitat a les tesis del Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez. 
El president de Prisa va aprofitar per definir les principals línies es-
tratègiques del grup per als propers mesos, destacant l’aposta pels 
podcasts: “Farem més perquè és el negoci del futur”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El Congrés Mundial d’Editors que va començar el passat dime-
cres acaba avui, dia 30, amb una cimera de líders. Els mitjans 
impresos continuen jugant un paper fort als ingressos de molts 
editors. L’any passat ha suposat un nou repte, amb la pandè-
mia entorpint la producció i distribució de diaris. Més endavant 
els editors van rebre el cop de la pujada de preus a la impremta, 
i ara la guerra a Europa causa una nova inflació. En aquesta 
sessió, els executius de grans companyies parlaran de les se-
ves estratègies i plans per als productes impresos. De tot això 
s’ha de parlar en aquesta taula executiva del futur dels diaris 
impresos. (Fotografia: Prensa Ibérica)
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Arrenca la primera edició d’AMIC-
Directes, el concurs de creació de 
continguts en línia en català
Per Redacció AMIC

“AMIC-Directes, creadors de continguts en català” és un concurs 
de creació de streamings en línia per a joves, que dona el tret 
de sortida per primera vegada, buscant els qui seran els pròxims 
streamers de parla catalana. Les inscripcions estan obertes per 
estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM dels diferents 
territoris de parla catalana. Des del 27 de setembre de 2022 i fins 
al 2 de desembre de 2022 els estudiants que vulguin participar es 
poden registrar a través del web www.amicdirectes.cat.

AMIC-Directes: Llums, càmera en directe... Acció!
Amb aquest concurs es busca impulsar l’ús del català entre els 
joves de segon cicle de Secundària, Batxillerat o Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà, mentre experimenten amb les plataformes 
digitals en tendència de manera segura. A més, s’ha volgut dis-
tingir entre dues categories: Actualitat i E-Sports, perquè els 
joves puguin sentir-se còmodes i crear continguts amb les te-
màtiques que més els hi agraden.

AMIC-Directes aposta pels creadors de contingut, els quals acom-
panyaran als estudiants a través de les xarxes socials, tutorials o 
inclús classes magistrals. D’aquesta manera els joves incorporen 
la llengua al seu dia a dia i normalitzen l’ús del català en qualse-
vol situació i registre. Alguns dels mentorns seran Laia Gufolove, 
streamer en videojocs; Gal·la Martí, influencer de temàtica Lifes-
tyle; Norman López, streamer de simracing, gaming i esports; Elia 
Perinwinkle, actriu de doblatge i streamer, entre d’altres.

El funcionament
El concurs es desenvolupa a través del web www.amicdirectes.
cat, un punt de trobada on, a més de publicar-hi els seus di-
rectes, els participants podran trobar-hi píndoles informatives 
que els ensenyaran a crear contingut i enllaços d’interès. AMIC-
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Directes posa a disposició dels alumnes deu tutorials on podran 
aprendre-ho tot sobre el streaming, des d’il·luminació i enregis-
trament fins a les funcionalitats de Twitch, YouTube i Discord.

A partir d’aquestes píndoles d’aprenentatge, l’alumnat ha 
d’enregistrar un directe sense cap mena de postproducció en 
grups de tres i fins a cinc persones.

Els creadors de contingut i els premis
El termini de registre ja ha començat i es tancarà el 2 de des-
embre. El dia 17 d’octubre comença el termini creatiu on els 
alumnes rebran l’acompanyament de creadors de contingut. El 
2 de desembre serà la data màxima per publicar el directe a la 
pàgina web. Més tard, un jurat d’experts valorarà la qualitat i 
l’originalitat dels continguts i durant la segona quinzena de des-
embre es comunicarà qui són els finalistes a través de la pàgina 
web i les xarxes socials del concurs.

L’organització del concurs premiarà els millors directes en les 
dues categories: Actualitat i E-Sports. Els premis de l’edició 
d’enguany són quanties monetàries amb l’objectiu de què els 
alumnes puguin invertir-les en material escolar o audiovisual. 
(Infografia: AMIC)

La llei de secrets oficials no garanteix 
l’equilibri entre classificació 
d’informació i llibertat d’informació

Conformi a una anàlisi conjunta de Hay Derecho, Más De-
mocracia, Access Info y Transparencia internacional España, 
l’Avantprojecte de Llei d’Informació Classificada o de secrets 
oficials, com popularment se la coneix i que actualment tramita 
el Govern espanyol per substituir la de 1968, no garanteix un 
equilibri entre la classificació d’informació i el dret a la llibertat 
d’informació, la rendició de comptes i la transparència, tal com 
el seu propòsit expressa.

Segons aquestes organitzacions pro transparència, la Llei 
d’informació classificada “no pot permetre, en nom d’una su-
posada seguretat nacional, violacions potencials dels drets hu-
mans i molt menys els delictes de lesa humanitat”. Igualment, 
consideren que “no pot ser valedora de l’Agenda Oculta de 
l’Estat” ni de pràctiques alienes al nostre ordenament constitu-
cional. El seu objecte és la protecció de la seguretat i defensa 
nacional, però sempre en el marc del sistema constitucional. Es 
pot admetre una reserva temporal, però la transparència ha de 
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brillar al final del període establert legalment i, en tot cas, la re-
serva ha de ser l’excepció i no la regla en l’actuació de l’Estat”.

Podeu ampliar la informació i llegir el comunicat conjunt de les 
quatre associacions en aquest enllaç d’AP Madrid. (Font: MAE)

La directora argumenta els 
acomiadaments a l’Ara

L’assemblea de treballadors de l’Ara ha mostrat el seu rebuig a 
l’acomiadament de quatre persones la passada setmana, una 
decisió que qualifica “del tot injusta i injustificada”, i demana 
que es reconsideri la mesura. “A l’Ara no hi sobra ningú, al con-
trari, la falta de mans és crònica”, cosa que “obliga a un sobre-

esforç”, per la qual cosa reclamen “racionalitzar la càrrega de 
treball”, indiquen en un comunicat.

En declaracions a Comunicació 21, la directora de l’Ara, Esther 
Vera, diu que les sortides s’emmarquen en els ajustaments que 
han d’assumir “totes les empreses basades en la innovació i 
la qualitat”. Segons explica Vera, dos dels acomiadats eren 
traductors d’un projecte que “no ha funcionat” com preveien, 
les traduccions d’articles al castellà i l’anglès, que disminuiran. 
També s’ha acomiadat una persona de disseny, perquè l’Ara es 
troba en “procés de digitalització màxima” i es vol donar més 
pes l’edició digital que en paper. I la darrera sortida correspon a 
una persona que estava en període de proves.

La plantilla també ha expressat la seva “preocupació pel futur” i 
el “sentiment de desorientació pel fet que la direcció de l’Ara no 
posa sobre la taula un pla clar” on es garanteixi “la continuïtat i 
l’estabilitat dels llocs de feina”.

Esther Vera respon que els objectius de l’Ara són “adaptar-se 
a les noves maneres de consumir del lector”, elaborar “bona 
informació i pròpia”, i “adaptar el producte a la demanda”, en el 
marc d’una “revolució” en el sector. En aquest context, la direc-
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tora assenyala que, “com en totes les empreses, de vegades 
s’han de prendre decisions que són difícils i no són agradables”.

Vera també afirma que a l’Ara hi ha la mateixa preocupació que 
en tot el sector dels mitjans de comunicació, “ni més ni menys”, 
en un moment de temps de canvis que també afecten altres 
àmbits i a tot el món.

Finalment, en el comunicat, l’assemblea de treballadors acu-
sa l’empresa de no cobrir les baixes per maternitat i paternitat, 
entre d’altres, cosa que Esther Vera ha volgut negar “rotunda-
ment”. (Fotografia: Ara)

Miravisions reflexiona a Juneda 
sobre el paper dels fotoperiodistes de 
guerra i d’àmbit local
El Mas de Miravall de Juneda (Garrigues) va acollir la tercera 
jornada Miravisions de fotoperiodisme organitzada pel magazín 
‘La Mira’. La trobada té com a objectiu posar en valor l’ofici de 
fotoperiodista i ser un espai de trobada entre professionals del 
sector. La jornada central d’aquest dissabte ha repassat els 40 

anys de trajectòria professional del fotoperiodista Jordi Bartolí i 
també ha comptat amb dues taules rodones, una sobre el paper 
que tenen els professionals de la fotografia a l’hora d’explicar 
un conflicte armat i, un altra, sobre el rol dels fotoperiodistes en 
l’àmbit local. Algun dels ponents que hi han participat han estat 
Jordi Bartolí, Jordi Borràs, Sandra Balsells, Ricardo Garcia o 
Mireia Comas.

Miravisions ha continuat un any més la seva aposta per expli-
car allò que passa al món des d’un punt de vista local amb una 
taula-rodona, moderada pel periodista de l’ACN Oriol Bosch, 
que ha comptat amb la participació dels fotoperiodistes Mireia 
Comas, Lleonard Delshams i Albert Llimós. D’altra banda, la 
periodista de Catalunya Ràdio Celìa Cernadas ha moderat una 
taula-rodona que ha reflexionat sobre la manera d’explicar i fo-
tografiar un conflicte armat i que ha comptat amb les visions 
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dels fotoperiodistes Sandra Balsells, Ricardo Garcia, Alfons Ca-
brera, i el periodista Plàcid Garcia-Planas.

Balsells, fotoperiodista bèl·lica amb mes de 30 anys de trajec-
tòria, ha reivindicat “la honestedat” de la professió i ha criticat la 
“deriva preocupant” de la societat de voler silenciar imatges de 
guerra perquè l’incomoden. En aquest sentit, ha reivindicat la 
necessitat de poder fotografiar la mort i fer-ho des del respecte, 
i considera que cal fer pedagogia. “Soc una ferma defensora 
de fotografiar la realitat i en un conflicte bèl·lic la mort és una 
obvietat diària. Això es pot fer amb respecte però mai amagar-
ho, seria deixar fora la població civil, que és la que pateix el 
conflicte”, ha afirmat.

El darrer debat va abordar els drets i deures dels fotoperiodis-
tes i va comptar amb les intervencions dels fotoperiodistes Jordi 
Borràs i Roser Vilallonga, i l’advocat i historiador Pep Cruanyes. 
(Font: CCMA – fotografia: miravisions.cat)

Els “Palmells 2022, mà del futur” 
tornen de nou

El periòdic de l’Alcoià i les comarques centrals valencianes, El 
Grat, mitjà associat a l’AMIC, organitza la tercera edició dels 
“Palmells 2022, mà de futur”, juntament a la Càtedra Antoni 
Miró d’Art Contemporani de la UA i l’Ajuntament d’Alcoi i amb la 
col·laboració de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comuni-
cació Valencians (AMIC Valencians). L’objectiu dels guardons és 
“fer valdre el nostre reconeixement a les persones que modelen 
i empenyen la nostra cultura, que inspiren el jovent i enlairen la 
singularitat cívica que la cultura valenciana comporta i de la que 
sentim l’orgull de formar-ne part, durant els últims 35 anys.”

Avui, divendres 30 de setembre, se celebrarà la festa d’atorgament 
d’aquests guardons en una gala conduïda per la periodista Amàlia 
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Garrigós, tot un acte festiu que va comptar amb actuacions musi-
cals. El primer guardonat serà el cantautor alcoià Jordi Gil, per “po-
sar sempre per davant la seua estima a la nostra llengua, militant 
durant dècades en la cançó i la cultura valenciana amb la seua 
característica veu i la melodia de les seues cançons”.

El segon és el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics 
(CAEHA), dedicat a l’estudi i difusió de la història local i a la 
conservació del patrimoni, que aquest any a més celebra el seu 
40è aniversari. El tercer “palmell” anirà destinat, a títol pòstum, 
a la figura d’un dels artistes alcoians per excel·lència: Ovidi 
Montllor, l’any que hagués complert 80 anys, per la seua inne-
gable tasca per la llengua i la cultura valenciana. (Font: MAE 
- Infografia: El Grat)

Neix Barcelona convida, el magazine 
del comerç barceloní

Barcelona Comerç,  ha presentat Barcelona Convida, una revis-
ta innovadora i, també, magazine web que para atenció i es fa 
ressò de l’estil de vida que marca el comerç de barri arreu de la 
ciutat comtal. La revista neix amb la voluntat d’informar del què 

passa a Barcelona a través de la mirada dels eixos comercials 
de proximitat, apropant a la ciutadania la gran diversitat de plans 
que existeixen per gaudir del comerç barceloní des de totes les 
facetes en què aquest és referent, cultura, gastronomia, salut, 
història, tecnologia, innovació, família, lluita social, ecologia…

A Barcelona Convida el comerç és protagonista i l’eix conduc-
tor d’articles, entrevistes i reportatges, 
escrits, sempre, en clau periodística de 
contingut (no publicitari), destacant la sin-
gularitat del nostre comerç, les històries 
darrere de cada taulell, la qualitat i dife-
renciació de l’oferta i servei de les nostres 
botigues i el seu paper referent en el dia a 
dia dels barris de la ciutat, on el nostre co-
merç és sinònim de vitalitat, compromís, 
experiència, professionalitat, servei, quali-
tat de producte,… qualitat de vida.

Barcelona Convida tindrà una tirada de 50.000 exemplars en 
paper i es publicarà dos cops a l’any, maig-juny i novembre-
desembre. La distribució serà gratuïta. A més, la revista de Bar-
celona Comerç disposarà d’una edició digital que es podrà des-
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carregar i comptarà amb la seva pròpia plataforma web, www.
barcelonaconvida.com, on la publicació de notícies i reportat-
ges serà contínua. (Font: MAE – infografia: Barcelona Convida)

Convocats els Premis de la Nit de les 
Revistes i la Premsa en Català 2022

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) 
ha convocat  els Premis de la Nit de les Revistes i la Premsa en 
Català 2022. Amb el temps, aquests premis s’han convertit en 
els guardons del sector de la comunicació escrita i digital. La in-
corporació de la premsa va donar un tomb a l’esdeveniment per 
convertir-lo en l’acte institucional més rellevant en el seu àmbit.

Poden optar als 22ns Premis Nit Revistes Premsa tots els mi-
tjans en format revista, premsa i digital que pertanyin a les as-
sociacions APPEC, ACPC o ACED i que es publiquin en català. 
El termini per presentar candidatura és del 23 de setembre al 
9 d’octubre.

Només poden presentar candidatura als premis del jurat i al 
premi popular totes les publicacions i mitjans membres de 

l’APPEC, l’ACPC i l’ACED que publiquin en català, que omplin 
degudament el formulari web i que compleixin els requisits de 
les bases. (Font: MAE)
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Més de la meitat dels espanyols sol 
ajustar les cookies per protegir la 
seva privadesa
Per Periódico Publicidad

 

Seedtag ha publicat les dades de  la seva enquesta  sobre les 
preocupacions dels consumidors en matèria de privadesa i la 
seva actitud envers la publicitat a tot Europa. L’estudi, que ha 
estat realitzat juntament amb l’empresa internacional d’anàlisi 
de dades i investigació de mercats YouGov, posa de manifest 
que Espanya és un dels països europeus que acullen millor la fi 
de les cookies. De fet, una gran majoria dels enquestats senten 
que aquest canvi és positiu (84%).

Més de la meitat dels enquestats d’Espanya ja estan prenent 
mesures per protegir la seva privadesa i restringir el seguiment 

de les cookies. El 54% dels espanyols sol rebutjar o ajustar les 
preferències de les cookies segons la pàgina de què es tracti, 
només per darrere de França (59%) i Itàlia (58%).

Segons l’estudi, la meitat dels espanyols recolza un model de 
finançament per publicitat per als continguts en línia, amb un 
51%, xifra superada en altres països com el Regne Unit (76%), 
Itàlia (56%) o França (52%) . Aquesta disparitat d’opinions de-
mostra la necessitat d’una estratègia diversa en funció de la 
regió, ja que les marques poden aprofitar el fet que la majoria 
dels consumidors continuen disposats a rebre anuncis.  

D’altra banda, el 56% dels espanyols estan més receptius als 
anuncis i banners en línia quan aquests es troben situats dins 
d’un contingut de qualitat per a ells , com realitza la publicitat 
contextual sense fer servir cookies. Pel que fa als factors més 
importants per recordar un anunci, el 30% dels enquestats al 
nostre país indiquen que el més rellevant és el contingut visual.

Altres conclusions clau de l’enquesta són:
• El 82% dels europeus creuen que és una bona notícia que les 
marques posin fi al seu ús de dades personals per a la segmen-
tació de publicitat.
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• Els consumidors en general estan oberts a veure anuncis a 
canvi de contingut editorial gratuït; el 58% dels enquestats van 
triar models híbrids o recolzats per anuncis en lloc de pagar 
per una subscripció, pagar per article o rebre un nombre limitat 
d’articles gratuïts.

• El 53% dels consumidors consideren que els anuncis incrus-
tats dins d’un contingut d’alta qualitat tenen més probabilitats de 
captar-ne l’atenció. Tot i això, el 84% dels enquestats indica que 
els anuncis que veu en línia no tenen cap rellevància per a ells.

• El 64% dels usuaris es van mostrar molt satisfets amb les mar-
ques els anuncis de les quals estaven integrats en continguts 
que els interessaven.

• La meitat dels enquestats consideren que els dos factors més im-
portants per recordar un anunci són la creativitat i el contingut visual.

L’enquesta s’ha realitzat a 3.000 persones de 6 països (Espan-
ya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos i el Regne Unit) 
i posa de manifest la preocupació dels usuaris per la seva priva-
desa i les seves preferències pel que fa a la manera de dirigir-
s’hi. a internet i recol·lectar les vostres dades. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Perceptions Of Online 
Advertising. CLICAR AQUÍ  

Les Xarxes Socials augmenten les 
interaccions +23%

IAB Spain ha presentat la X Edició de l’Observatori de Mar-
ques a Xarxes Socials, elaborat juntament amb les empreses 
associades  Alkemy,  Gestazion  i  Metricool. L’Observatori re-
cull l’activitat de 190 marques a Facebook, Instagram, YouTu-
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be, Twitter, LinkedIn i Twitch. La selecció de les marques i els 
perfils es basa en dades de volum d’inversió i categorització al 
mercat espanyol de sectors facilitats per adjinn amb un període 
d’anàlisi que s’estén de l’1 juliol del 2021 al 30 de juny del 2022.

Segons aquesta edició de l’Observatori, les Xarxes Socials 
augmenten les interaccions un 23% vs 2021 i l’engagement 
també s’incrementa un 31% respecte a l’any passat. Instagram 
és la xarxa social amb més engagement (75%). Twitter, per part 
seva, és la més viral amb una quota del 91,37%, superant la 
seva dada de l’any anterior (85,34%).

El 56% de les marques analitzades compta amb un perfil en es-
panyol a LinkedIn, però només un 6,3% amb un canal de Twitch.

La selecció de les marques i els perfils es basa en dades de vo-
lum d’inversió i categorització al mercat espanyol de sectors faci-
litats per  Adjinn  amb un període d’anàlisi que s’estén de l’1 juliol 
del 2021 al 30 de juny del 2022. El Butlletí us ofereix l’observatori 
de Marques a les Xarxes Socials, d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ   
(Font: MAE – gràfic: IAB Spain)

El Cookiepocalypse: per què les 
dades pròpies seran importants per a 
la vostra redacció

A les redaccions digitals de tot el món, hi ha un compte enrere 
per a la segona meitat del 2024 i la desaparició de la galeta de 
tercers, explica Paul Herman, de la Universitat d’Oxford.

La qüestió de les dades pròpies, i el que significarà per al nos-
tre negoci, és el nucli del que podrem fer com a indústria en 
el futur, tant comercialment com, cada cop més, editorialment. 

Una estratègia sòlida de registres serà d’or per a qualsevol edi-
tor de notícies que vulgui compensar els efectes de la “galeta 
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en ruïnes”. Però aquest canvi també és una oportunitat per mi-
llorar els models d’ingressos tant per anuncis com per subscrip-
cions, i per millorar els informes d’anàlisi. Per entendre-ho, hem 
de començar amb un breu resum.

Una galeta pròpia és un rastrejador creat i emmagatzemat pel 
lloc web que visiteu directament. Ajuda al lloc a recordar el vos-
tre inici de sessió o quins articles llegiu. Aquesta galeta està 
fora de perill del cookiepocalypse. Una galeta de tercers és un 
rastrejador col·locat en un lloc web per algú que no sigui el 
propietari, més freqüentment, els anunciants, que recull dades 
d’usuari d’aquest tercer. Aquesta galeta s’està enfonsant.

El 2020, Google va anunciar que eliminarà gradualment l’ús de 
rastrejadors de galetes de tercers a Chrome i el substituirà per 
tecnologia provinent del seu grup de treball, el Private Sandbox 
. Apple va començar a fer moviments similars encara abans, 
eliminant les galetes de tercers amb les seves iniciatives ITP 
a partir del 2017. Altres navegadors com Firefox i Brave ara 
també bloquegen les galetes de tercers. 

Tots aquests moviments van ser provocats, principalment, per 
l’augment de la legislació sobre privadesa de dades, inclosa la 

Llei general de regulació de la privadesa de dades (GDPR) i el 
Reglament de privadesa electrònica a la UE. 

El GDPR es considera generalment com una victòria per a la 
privadesa per al consumidor, i entre una de les seves moltes 
implicacions hi ha la major protecció de les dades en línia dels 
usuaris, com es processen, s’emmagatzemen i es compartei-
xen en absència de consentiment.

Trobareu més informació en aquest PDF escrit per Paul Her-
man, del Reuters Institute i la Universitat d’Oxford. CLICAR 
AQUÍ (Font: MAE – infografia: Adviso)

Els ingressos d’elDiario.es van créixer 
el 12% l’any passat

El 2021, Diario de Prensa Digital, editora de elDiario.es, va te-
nir uns ingressos de 10,833 milions d’euros, un 12% més que 
els del 2020 (9,661 milions), segons la informació facilitada al 
seu blog pel director, Ignasi Escolar. La companyia va tancar 
l’exercici amb un benefici net de 1,135 milions d’euros.
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Ingressos i despeses: Dins del capítol d’ ingressos, els proce-
dents de les quotes de socis van pujar a 5,034 milions (el 46% 
del total); els de publicitat a 5,469 milions (el 50%) i 0,330 milions 
(el 3%) que van correspondre a la venda de la revista en paper, 
patrocini del podcast, drets de reproducció de continguts en al-
tres plataformes i ingressos com la venda de tecnologia. Per par-
tides, el cost principal continua sent les despeses de personal, 
que representen el 57% dels costos totals (9,205 milions). 

Pel que fa al nombre de subscriptors, segons Escolar, “el 2021, 
el nostre creixement en socis es va frenar. Ens passa sempre 
que tenim un creixement explosiu de socis, com el que va pas-
sar el 2020″. ElDiario.es va començar l’any amb 61.462 socis i 
el va acabar amb 61.860. (Font: Digimedios)

Neix Tot Economia, un nou vertical 
econòmic

Un nou espai per l’economia i l’empresa neix sota el paraigües 
d’El Món. Tot Economia és el nou diari econòmic que va arran-
car ahir, dijous, dijous sota la direcció de Vicent Sanchis, perio-
dista i actual director general del Grup Món. Amb aquesta nova 

capçalera, el diari entra amb molta més profunditat als temes 
d’actualitat econòmica i al teixit empresarial català. Així doncs, 
la base principal està centrada en els temes propis i en informar 
sobre l’economia catalana i com aquesta ha penetrat a mercats 
d’arreu del planeta.

Aquest nou mitjà -completament digital- integra un equip de re-
dactors especialitzats en economia amb trajectòria professio-
nal en altres mitjans. En aquest sentit, Tot Economia intentarà 
adreçar-se a aquell públic interessat en el teixit empresarial ca-
talà, però també en la innovació que s’està fent des del territori, 
així com les peces angulars que conformen l’economia catala-
na. La informació que es podrà llegir anirà des de les qüestions 
més macroeconòmiques fins a les més innovadores. També es 
tractaran temes empresarials i d’emprenedoria. (Font: MAE)

Els compradors de Diario de Navarra 
tindran accés il·limitat a la web tot el dia

Des d’aquesta setmana, totes les persones que compren 
l’edició en paper o pdf del Diario de Navarra, podran accedir 
a tot el contingut de www.diariodenavarra.es sense límits fins 
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a la mitjanit. Aquest servei ja forma part dels avantatges de ser 
subscriptor de Diario de Navarra en qualsevol dels seus for-
mats, i pretén fomentar que els lectors o compradors del dia a 
dia puguin fer ús, no només de la versió física del diari sinó de 
la versió web.

Actualment, diariodenavarra.es, com passa amb la majoria dels 
mitjans informatius de qualitat, limita la lectura dels seus contin-
guts per als usuaris que no en són subscriptors. Amb aquest ac-
cés a través del QR, el comprador tindrà accés fins a les 23:59h 
del dia que el codi aparegui al diari a tot el contingut sense 
límits, per la qual cosa podrà navegar per diariodenavarra.es 
com si fos un subscriptor digital, podent fins i tot fer ús d’altres 
avantatges com fer comentaris en els articles. (Font: DN)

Per a quan l’Spotify en català? Quan 
s’estrenarà?

El mes d’abril, el president del Barça, Joan Laporta, anunciava 
que Spotify tindria la seva versió en català, fruit d’una entesa 
amb el club. “Spotify presentarà aviat la seva aplicació en cata-
là, que és l’idioma oficial del nostre club i de Catalunya”, va dir. 

Però gairebé sis mesos després ni el Barça ni l’empresa sueca 
no s’han pronunciat.

Aquestes darreres setmanes, uns quants usuaris han denun-
ciat a les xarxes que el Barça no complia els terminis, perquè, 
segons ells, el club havia dit que l’aplicació seria disponible 
el setembre. Tanmateix, el FC Barcelona nega que hi hagués 
aquesta data fixada.

El club diu que no hi ha cap data tancada, però confia que la 
versió en català arribarà abans de final d’any. El procés –diuen– 
avança correctament, però és més lent que no es preveia. Vi-
laWeb han pogut saber que la traducció va força avançada, 
però que abans de poder-la publicar Spotify ha de fer més pas-
sos per garantir que la nova funció aparegui correctament a 
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l’aplicació. A banda el català, hi ha en marxa les traduccions 
a més idiomes i això en pot haver alentit el procés, perquè es 
volen publicar totes juntes. (Font: Vilaweb)
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La inversió publicitària decreix un 
-3,4% al mes de juliol i creix un 0,3% 
al mes d’agost del 2022
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de juliol del 2022, la inversió publicitària ha as-
solit els 424,1 milions d’euros, un -3,4% menys que el període 
equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
439,0 milions d’euros, segons InfoAdex.

Com a recordatori incidir que l’infortme inclou les dades d’aquells 
mitjans i suports no controlats directament per InfoAdex en base 
a dades declarades/estimades del mercat publicitari. Per això les 
dades que recull El Butlletí de l’AMIC podran no coincidir amb 
les que s’extreuen 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 darrer per la 
inclusió de dades de Search i Xarxes Socials.

Digital, que continua ocupant la primera posició com a primer 
mitjà per volum d’inversió publicitària durant el mes de juliol, ha 
experimentat un increment de l’1,4% respecte del mes de juliol 
del 2021, i ha obtingut 196,9 milions d’euros. Dins de Digital el 
millor comportament, el té Search, que creix un 3,5% amb una 
inversió de 66,7 milions davant els 64,4 milions d’euros que va 
obtenir en el mateix període del 2021. Xarxes socials, aug-
menta la xifra d’inversió en un 2,9%, passant dels 52,2 milions 
d’euros el juliol del 2021 als 53,7 milions del mes analitzat. We-
bsites disminueix la xifra d’inversió en un -1,4% i assoleix una 
xifra de 76,6 milions d’euros el setè mes de l’exercici actual.

El segon mitjà per volum seria Televisió, que suma una inver-
sió publicitària de 116,5 milions d’euros, i presenta un decreixe-
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ment del -13,1% davant dels 134,0 milions del mateix període 
del 2021. Exterior, puja al tercer mitjà per inversió durant el 
mes de juliol i se situa en 34,5 milions, per sobre del quart mitjà, 
Diaris, la xifra del qual ascendeix en el setè mes de l’exercici a 
33,7 milions d’euros i suposa una davallada del -7,7% sobre la 
xifra corresponent a l’any anterior. 

El mitjà Radio tindria un lleuger augment, de l’1,3% en el volum 
d’inversió publicitària amb 30,9 milions d’euros. Revistes, sisè 
mitjà per volum d’inversió, en disminueix la xifra un -7,7% amb 
un volum de 9,4 milions d’euros. Cinema registra 1,5 milions 
d’euros i un notable increment del 48,5% respecte al mateix 
període de l’any anterior. Finalment, Dominicals baixa la seva 
activitat i presenta una xifra de 0,7 milions d’euros que suposa 
un decreixement del -1,7% davant del mes de juliol del 2021.

Evolució agost 2021 vs. agost 2022

Analitzant ara l’evolució del mes d’agost, la inversió publicitària 
hauria assolit els 300,8 milions d’euros, fet que suposa un 0,3% 
més que el mateix període de l’any anterior, quan la inversió va 
assolir una xifra de 300,0 milions. La majoria dels mitjans aug-
menten la xifra d’inversió llevat de Diaris y Televisió.

Digital, que ocupa la primera posició, ha experimentat un incre-
ment del 2,7% davant del mes d’agost del 2021, i ha obtingut 
163,8 milions d’euros. Tots els mitjans de digital han incremen-
tat el volum d’inversió i el millor comportament el presenta Xar-
xes Socials, amb un augment en la xifra d’inversió del 4,3%, 
passant dels 42,3 milions d’euros el mes d’agost del 2021 a 
44,1 milions del mes analitzat. 

El segon lloc és per al mitjà Televisió, que baixa un -8,7% i 
assoleix una inversió publicitària de 60,4 milions d’euros. Rà-
dio, que ocupa el tercer lloc per inversió, augmenta a l’agost un 
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12,5%. El mitjà Exterior, la xifra del qual puja en el vuitè mes 
de l’exercici a 24,4 milions d’euros, augmenta la xifra en un 
5,5%. En el cas de Diaris, la xifra decreix un -12,3% sobre la 
xifra corresponent a l’any anterior i el mitjà Revistes registra un 
volum de 4,1 milions d’euros amb una pujada del 8,9% respecte 
al mateix període de l’any anterior. Cinema, registra 0,9 milions 
d’euros durant el mes d’agost i, en darrer lloc, Dominicals, amb 
una xifra de 0,3 milions, puja un 5,6% davant el mes d’agost del 
2021. (Infografies: InfoAdex)

El sector del màrqueting i la 
comunicació creix un 22% segons 
marques i agències
Per Comunicació 21

El 2021 va ser un bon any per al sector del màrqueting i la co-
municació a Catalunya: tant la inversió realitzada per les mar-
ques com la facturació de les agències va créixer al voltant del 
22% respecte de l’any anterior. Aquesta és una de les principals 
conclusions del segon estudi sobre les expectatives d’evolució 
del sector elaborat per Collaborabrands per al Col·legi del Màr-
queting i la Comunicació de Catalunya.

En concret, el treball indica que les marques consultades l’any 
passat van invertir en màrqueting i comunicació una mitjana de 
2.377.038 euros, un 21,9% més que el 2020. Per la seva part, 
les agències van facturar 744.085 euros pels seus serveis, un 
increment del 22,3%.

L’estudi apunta que aquest creixement és el resultat de les 
expectatives sobre l’efecte rebot de l’economia després de la 
pandèmia. Un efecte, però, que duraria poc, ja que es detecta 
una tendència al manteniment de les inversions en màrqueting 
i comunicació per al 2022 i els dos propers anys. Entre els di-
rectius de les marques, la situació actual fa que es moderin les 
previsions. Un 56% preveu mantenir el pressupost aquest exer-
cici, i el 42% també el 2023. A més, el 15% té previst reduir-lo 
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els dos anys. De cara al 2024, el 45% mantindria pressupostos, 
mentre que un 9% preveu rebaixar-lo.

Entre els directius d’agències hi ha una mica més d’optimisme: per 
al 2022, un 59% preveu tancar amb un augment de la facturació 
superior al 5%. Aquest optimisme es modera per al 2023, ja que 
el percentatge baixa al 48%, i el 2024 torna a créixer fins al 61%.

L’estudi també indica que el conjunt dels professionals del màr-
queting i la comunicació mantenen l’optimisme respecte al fu-
tur: un 57% creu que el sector guanyarà dinamisme en els pro-
pers deu anys (dos punts més que l’any passat), tot i que entre 
els professionals de les marques el percentatge passa del 69 
al 61%. A més, un 33% opina que es mantindrà el dinamisme 
en la propera dècada (cinc punts més), i el 10% que es perdrà 
(set punts menys).

Confiança en proveïdors i clients de Catalunya.- L’informe 
també conclou que el 76% de les marques confia en proveïdors 
situats a Catalunya i preveu seguir-ho fent (un punt més que en 
l’anterior estudi), però incrementa la confiança en els proveï-
dors de la resta de l’Estat del 8 al 20%, mentre que per als de 
fora baixa del 17 al 4%.

Pel que fa als directius d’agències, incrementa la confiança en 
els clients ubicats a Catalunya per al creixement de la factura-
ció del 34 al 43%, mentre que es redueix en els de la resta de 
l’Estat del 47 al 37%. (Il·lustració: formacionaragon.com)

La Generalitat activa el lot de 
publicitat institucional bloquejat
La Secretaria de Difusió de la Generalitat va activar el passat 
dimecres el lot de publicitat institucional en els mitjans de comu-
nicació, amb un valor estimat de 60 milions d’euros en tres anys, 
el qual havia quedat paralitzat durant mesos per un recurs. Una 
represa, per tant, que es notarà en l’economia dels mitjans.

El lot bloquejat i ara activat és el de multimèdia, corresponent 
als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en tele-
visió, mitjans impresos, ràdio, exterior, mitjans digitals i xarxes 
socials i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals 
i/o interactius (a excepció d’aquelles actuacions vehiculades 
exclusivament a través de mitjans digitals i/o xarxes socials).

L’acord marc es va concedir a Havas Media Group Spain, Carat 
España, Wavemaker Publicidad España i la UTE Itam Media-
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Gesmedia Consulting. La paralització del lot es va produir pel 
recurs presentat per Iki Media Communications, que havia es-
tat exclosa de la licitació per incloure en un sobre informació 
corresponent a un altre. El passat juliol, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic va desestimar el recurs de la com-
panyia i va aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació. 
(Font: Comunicació 21)

Segmentar per etapes de vida i no per 
edats

Un nou estudi de Kantar conclou que segmentar per genera-
cions condueix a estereotips i idees preconcebudes que no re-
flecteixen la diversitat de les persones. En concret, l’informe 

conclou que les aproximacions als consumidors basades en 
l’edat ja no són suficients per comprendre’n el comportament i 
han de ser un simple punt de partida, atès que, per regla gene-
ral, si la vida adulta la dividim en esdeveniments vitals, dels 22 
existents, dues terceres parts es produeixen entre els 25 i els 
54 anys, és a dir, abasta massa edats.   

Per això, Kantar proposa revisar certes hipòtesis a la indús-
tria del màrqueting i la publicitat, atès que segmentar per ge-
neracions condueix a estereotips i idees preconcebudes que 
no reflecteixen la diversitat de les vides de les persones. Ni 
tampoc la seva evolució. Es té per cert que la relació entre la 
tecnologia i la gent gran és distant, però els més grans de 65 
anys d’ara no són els de fa una o dues dècades, de manera que 
són actualment usuaris actius de xarxes socials com Facebook 
o Instagram, o bé de plataformes com YouTube i aplicacions de 
missatgeria com Whatsapp.       

Segons l’estudi, en canviar la perspectiva els especialistes en 
màrqueting poden augmentar dràsticament l’efectivitat de les 
campanyes perquè ara comptem amb les eines de dades so-
fisticades per permetre aquest enfocament més detallat. Re-
comanem des d’El Butlletí la lectura d’aquest estudi de Kan-
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El grup de 18 a 24 anys va consumir una mitjana de 167 minuts 
al dia de continguts audiovisuals a l’agost 2022. El 53,9% del 
temps de visionat és a través de l’ordinador o mòbil i YouTube 
lidera amb el 38, 8% del share audiovisual agregat.

Els adults de 25 a 44 anys van consumir una mitjana de 193 mi-
nuts al dia de continguts audiovisuals a l’agost 2022. En aquest 
grup, els ‘Altres Usos del Televisor’ aconsegueixen el 20,6% del 
share audiovisual agregat.

Els madurs de 45 a 54 anys van consumir una mitjana de 229 
minuts al dia de continguts audiovisuals. Per a aquest grup, el 
consum de TV Tradicional representa el 67,5% del total consum 
audiovisual.

Els individus de 55 i més anys van consumir una mitjana de 298 
minuts al dia de continguts audiovisuals. Per a aquest grup, el 
consum de TV Tradicional representa el 86,7% del total consum 
audiovisual. 

Es pot obtenir tota la informació en el darrer “Rosco” de Barloven-
to. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – fotografia: Panorama Audiovisual)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

tar: Más allà de la edat. CLICAR AQUÍ. Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Kantar)

Els individus de 18+ anys van 
consumir una mitjana de 241 minuts 
al dia de continguts audiovisuals
 

Els individus de 18+ anys van consumir una mitjana de 241 
minuts al dia de continguts audiovisuals (suma de visionat a Te-
levisió i Internet). Cada individu de 18+ anys dedica una mitjana 
de 32 minuts diaris a veure continguts audiovisuals a Youtube, 
mitjà que representa el 13,3% del “share audiovisual agregat” i 
que aconsegueix el seu màxim històric mensual.

https://www.amic.media/media/files/file_352_3439.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_3444.pdf
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Quines plataformes publicitàries 
prefereixen la gent?

Continua sent un moment difícil per a la inversió en mitjans. 
Els pressupostos es van retallar ràpidament quan va colpejar la 
pandèmia, i després van tornar amb la recuperació econòmica 
el 2021. Ara els mitjans de comunicació s’enfronten a pressions 
inflacionistes, el nombre de plataformes publicitàries digitals 
està explotant i la despesa publicitària en línia està creixent 
ràpidament. Mai ha estat tan important trobar els entorns multi-
mèdia adequats per als anuncis.

L’estudi de Kantar Media Reactions descobreix les marques i els 
canals de mitjans de comunicació més importants i com navegar 
pel complex entorn mediàtic actual. L’estudi és una guia essen-

cial per a les decisions dels mitjans de comunicació amb conei-
xements publicitaris únics sobre els canals i les principals mar-
ques de mitjans que prefereixen els consumidors i els venedors.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Media Reactions, de 
Kantar. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – il·lustració: Kantar)

Aprofitar tot el potencial de l’àudio 
digital
 

En un informe donat a conèixer dilluns,WARC i Spotify explo-
ren com s’estan adoptant els canals d’àudio digitals dins dels 
mix de mitjans de les marques europees de telecomunicacions. 
Segons l’estudi:

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3442.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

- El 5G presenta una oportunitat perquè les empreses de te-
lecomunicacions reinventin el seu paper en la societat digital; 
però la tecnologia s’ha de combinar amb una CX millorada.

- Les empreses de telecomunicacions estan canviant els pres-
supostos per prioritzar l’activació de vendes abans de la creació 
de la marca, cosa que pot ser un error.

- El consum d’àudio digital està creixent ràpidament, però hi ha 
una gran bretxa d’inversió: l’àudio digital té més del 17% del 
consum total de mitjans al Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia 
i Espanya i, tanmateix, a cada mercat, la despesa en àudio di-
gital com a un percentatge de la despesa total de les empreses 
de telecomunicacions el 2021 va ser inferior al 0,6%.

El lector pot ampliar la informació des d’aquest enllaç. (Font i 
infografia: WARC)
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El futur de la publicitat de vídeo local 
és brillant
Per Local Media 

Les empreses de mitjans haurien de ser optimistes amb la pu-
blicitat de vídeo local? Michael Beach de Cross Screen Media 
opina que sí, i va compartir algunes estadístiques clau per do-
nar suport a aquesta afirmació per als assistents durant una 
sessió a LMA Fest.

Beach va començar amb unes quantes definicions per po-
sar tothom a la mateixa pàgina. Tenint en compte el mercat 
d’anuncis de vídeo en evolució ràpida i volàtil, això va ser es-
pecialment útil:

- “Vídeo lineal” es refereix a les sortides d’emissió i cable.

- “CTV” s’inclou en digital.

- “Convergant TV” ho és tot: emissió, cable, CTV, vídeo social i 
mòbil/escriptori.

De cara al futur, Beach espera que tres megatendències tinguin 
impacte en el futur de la publicitat en vídeo. En primer lloc, totes 
les pantalles es compraran i es vendran juntes en formats de 
pantalla creuada; en segon lloc, tota la publicitat de vídeo es 
comprarà i es vendrà contra el públic en funció de l’edat/sexe; 
i els anunciants donaran més valor al rendiment de la marca/
vendes/vida/etc. vs. abast/freqüència.

Tot i que la transmissió encara és el rei, hauríem de vigilar CTV. 
La quota de reproducció en temps real de televisió va augmentar 
un 77% durant la pandèmia, i serà el rei d’aquí a 10 anys, va dir.

De la mateixa manera que els primers dòlars de visualització digi-
tal no van seguir el ritme de la taxa de consum dels mitjans digitals, 
actualment la gran despesa en vídeo no s’ajusta al comportament 
del consumidor. No obstant això, això està canviant ràpidament.

NOVES EINES
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Al voltant d’un milió d’anunciants locals actuals gasten d’aquesta 
manera:

• Lineal és d’uns 77.000 anunciants, que gasten en total 8.600 
milions de dòlars, amb una mitjana de 111.000 dòlars cadascun.

• Tot el vídeo és de 137.000 anunciants que gasten en total 18.200 
milions de dòlars, amb una mitjana de 133.000 dòlars cadascun.

• CTV/mòbil/escriptori local només es gasta 17.600 milions de dòlars 
en total per 814.000 anunciants, cada un d’uns 22.000 dòlars.

Juntament amb el creixement de la despesa en anuncis de ví-
deo, els CPM d’anuncis de vídeo (costos per mil impressions) 
s’alinearan ràpidament: cada canvi del 10% en el consum de la 
televisió lineal a la reproducció en temps real redueix les impres-
sions d’anuncis en un 8%. Es preveu que el mercat d’anuncis 
de vídeo dels Estats Units creixi un 23% (31.000 milions de 
dòlars) el 2025. Més dòlars publicitaris comprant menys impres-
sions provocaran un augment dels CPM, va dir Beach.

En aquests entorns, els anunciants de vídeo locals faran les 
preguntes següents:

• Quines xarxes/plataformes he de comprar? (ABC, CNN, Roku, 
etc.)

• A quantes persones ha arribat cada pantalla?

• Quants objectius he perdut?

• Com puc fer-ho millor la propera vegada?

A més, a mesura que el nombre d’usuaris continuï migrant, arros-
segant els diners de l’anunci (així es tornen a connectar l’ús pro-
porcionalment a les oportunitats d’ingressos), els anunciants es-
taran oberts a comprar vídeos a totes les plataformes, utilitzant 
tecnologies uniformes, creant de manera efectiva oportunitats 
reals per a diaris, televisió i ràdio. empreses per igual. Una futura 
font de riquesa per als mitjans locals. (Infografia: Pinguino Digital)

Google reinventa la seva manera de 
buscar des del mòbil

S’acosten grans canvis en la cerca mòbil de Google. Durant el vos-
tre esdeveniment Search On han donat a conèixer múltiples nove-
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tats de cara a l’any que ve. Una sèrie d’afegits a la cerca de Goo-
gle des del mòbil que vol canviar els nostres hàbits; passant de la 
clàssica cerca per text, imatges o vídeo a una ‘Multicerca’, com ells 
mateixos en diuen, segons explica Enrique Pérez a Xataca.

L’objectiu de Google és passar d’una cerca que consisteix a es-
criure un parell de paraules a una cerca que combini imatges, tex-
tos i prediccions. I el gran referent que tenen és Google Lens, del 
qual expliquen que ja es fa servir més de 8.000 milions de vegades 
cada mes. Google Lens ara permet per exemple pujar una imatge 
per localitzar objectes relacionats. Aquesta cerca no només es ba-
sarà en la imatge, sinó que podrem afegir text per complementar.

Per exemple, podem pujar una foto d’una samarreta o una cor-
bata i després afegir la paraula ‘verda’, perquè no només bus-
qui en relació amb la foto, sinó que ens ofereixi resultats més 

precisos. Aquesta combinació d’imatge i text, però també con-
text, és el que Google anomena ‘multicerca’ . Aquesta opció ja 
funciona en anglès des de fa un temps i a partir del proper mes 
estarà disponible en més de 70 idiomes.

Ben aviat també, Google permetrà localitzar llocs propers a 
base de pujar una foto i localitzar què conté. Per exemple, po-
drem pujar una foto d’un croissant o una pizza determinada i 
Google intentarà endevinar de quin restaurant concret prové. 
Més informació en aquest enllaç. (Font: Xataca)

WhatsApp afegeix l’opció de fer 
trucades a través d’un link

WhatsApp ha anunciat que afegirà properament una funció per 
compartir trucades i videotrucades d’una manera molt senzilla (i 
ben coneguda). Fins a un màxim de 32 participants es podran su-
mar a la conversa al mateix temps simplement ingressant-hi a tra-
vés d’un link, fent encara més fàcil unir-se a una trucada de grup.

Tot i que encara no s’han compartit detalls sobre com funcio-
naran els batejats com a “call links” (“enllaços de trucada”), es 

NOVES EINES

https://www.xataka.com/aplicaciones/google-reinventa-manera-buscar-movil-asi-sera-multibusqueda-que-llegara-a-partir-2023?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST4&utm_campaign=29_Sep_2022+Xataka&utm_term=CLICK+ON+TITLE


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

preveu que aquesta funcionalitat sigui similar a moltes altres 
aplicacions de videotrucades com Google Meet o Zoom, les 
quals permeten crear conferències telefòniques perquè els par-
ticipants s’uneixin en lloc d’acceptar o iniciar una trucada de 
vídeo entrant.

D’aquesta manera, qualsevol usuari podrà crear un hiperenllaç 
perquè els seus amics i contactes es puguin unir amb facilitat (i 
sense necessitat d’accedir al botó de trucada de vídeo directa 
dins de l’aplicació de missatgeria). (Font: Marketing Directo)

TikTok llança el botó “No m’agrada” a 
tot el món

A partir d’ara, els usuaris de 
TikTok podran dir que no els 
agrada el comentari que ha 
publicat una altra persona 
només prement un botó, en-
cara que seguiran sense po-
der donar a «no m’agrada» 

directament sobre un contingut que se’ls mostri a la plataforma. 

Recordem de totes maneres que a TikTok sí que hi ha un botó 
de «No m’interessa» que es pot prémer quan un vídeo no és 
del nostre grat, cosa que a més alertarà a l’ algorisme de TikTok 
perquè no ens mostri més contingut així.

Feia mesos que TikTok provava aquesta possibilitat de mos-
trar un botó de «no m’agrada» als comentaris, des del passat 
mes d’abril, i ara ja la fa accessible als més de 1.000 milions 
d’usuaris que té a tot el món. Alguns usuaris han pogut emprar-
la dins de les diferents fases del test, però ara ja està disponible 
per a tots, a tots els països.

El funcionament és molt senzill. Al costat del ja tradicional botó 
de «m’agrada», representat per un cor, ara hi ha una icona que 
simbolitza un polze cap avall i que, òbviament, és la que signi-
fica «no m’agrada». Segons la companyia, la intenció és que 
el botó serveixi per denunciar comentaris que no compleixin 
les condicions d’ús, o que estiguin suposant una amenaça, un 
insult… etcètera.

Cal destacar que, quan un usuari prem No m’agrada a un co-
mentari, la persona que el va escriure no rebrà cap tipus d’avís. 
Si la persona que va prémer «No m’agrada» ho va fer per error 
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o vol retirar aquesta acció, podrà fer-ho només tornant a prémer 
sobre la icona del polze cap avall. (Font i infografia: Trecebits)

WhatsApp posa en marxa la funció 
“amagar l’estat en línia”

Aquesta es troba a WhatsApp per a Android  i a  WhatsApp per 
a iOS. Lúnic que has de fer és actualitzar l’aplicació a la versió 
més recent.  Trobaràs aquesta opció a la secció de Privadesa de 
WhatsApp. Més concretament, dins de WhatsApp, a  Configuració 
> Compte > Privadesa . Un cop aquí, entra a  Última connexió. 
Quan estigui disponible, es trucarà  Última connexió i en línia. En 
anglès,  Last seen and online. Un cop dins, podràs decidir qui veu 
la teva darrera connexió i el teu estat en línia de WhatsApp.

Fins ara, en aquest apartat podies triar qui veia la teva  darrera 
connexió. D’ara endavant continuarà igual. Pots  decidir que 
el vegi  tothom, només els teus contactes, ningú o només els 
teus contactes excepte aquells que seleccionis. Però ara també 
pots triar en aquest mateix panell qui veu quan estàs en línia o 
en línia. Pots triar entre tothom o marcar la mateixa opció que 
hagis configurat per a la  darrera connexió.

Recorda que també pots  amagar la teva fotografia de perfil, 
la teva descripció i/o els teus estats  a tots els usuaris o no-
més als que no siguin contactes teus de confiança. Cadascuna 
d’aquestes opcions es poden configurar de manera independent 
des de  Paràmetres > Compte > Privadesa . Així evitaràs que 
persones desconegudes obtinguin informació del teu perfil sense 
permís i/o sense tenir una conversa oberta. (Font: Hipertextual)
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Microsoft adverteix contra el 
“presentisme digital”: la desconfiança 
envers els empleats remots els fa 
perdre productivitat
Per Marcs Merino / Xataca

A mesura que les empreses es posicionen en quina política se-
guir sobre el ‘retorn a l’oficina’ (rendir-se al nou model o apostar 
pel treball remot/híbrid), apareix una nova i greu discrepància en-
tre empleats i gerents, una que Microsoft ha batejat com “la para-
noia de la productivitat” , que defineixen com una situació en què.

Aquestes afirmacions les ha difós la companyia de Redmond 
després de fer una enquesta a 20.000 persones d’11 països 

diferents que mostra com el 87% dels treballadors es mostren 
convençuts de ser igualment eficients a casa com a l’oficina... 
mentre només el 12% dels seus caps mostren “plena confiança” 
que els seus empleats estan sent productius. En paraules del 
mateix Satya Nadella, CEO de Microsoft, les contradictòries da-
des de la seva enquesta mostren “que hi ha una veritable des-
connexió en termes d’expectatives i percepció” entre els dos 
sectors esmentats de cada companyia.

Nadella planteja que els líders empresarials han de superar 
aquesta paranoia per dues raons. La primera és que constitueix 
un cercle viciós en què les empreses fan ús de tecnologies de se-
guiment contra els seus empleats que no fan altra cosa que sos-
cavar la confiança d’aquests en la companyia, alhora que els pot 
empènyer a posar en marxa un mer ‘ teatret de la productivitat’ , 
on els treballadors s’incorporen a videoconferències i responen 
a correus electrònics no quan més útil resulta per a la seva feina, 
sinó quan millor poden fer-los quedar davant dels seus caps.

La segona raó per superar aquesta situació, segons Microsoft, 
seria la de no posar en perill el futur del treball híbrid , el qual, a 
més, constitueix l’aposta de futur de la pròpia Microsoft a nivell 
tant intern com extern (en els darrers mesos, ha desenvolupat 
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adaptacions per a aplicacions com MS Teams o la plataforma 
d’experiència per a empleats MS Viva que faciliten també una 
dinàmica de treball híbrid).

GitLab, segons Microsoft: estem recaient en vells vicis

De fet, el ‘teatrell de productivitat’ que Microsoft planteja com 
una possibilitat ja va ser confirmat com un fet fa un mes, si hem 
de creure les conclusions d’un estudi (Killing Time at Work ) 
dut a terme per les tecnològiques GitLab i Qatalog, basat en 
enquestes a 2.000 treballadors del sector dels EUA i el Regne 
Unit. Segons conclou aquest estudi, l’actitud dels directius de 
les companyies provoca que estiguem recaient en un vici tan 
1.0 com el presentisme, encara que ara sigui un ‘presentisme 
digital’ davant de la webcam.

L’informe planteja que els líders de les companyies estan en-
viant missatges contradictoris , en encoratjar oficialment el tre-
ball flexible i remot mentre extraoficialment deixen clar que els 
empleats que vulguin progressar a l’empresa s’han d’adherir a 
la vella dinàmica de “estar present de 9 a 5” . Una actitud que fa 
que els empleats remots estiguin perdent una hora (actualment, 
de fet, 67 minuts) de productivitat al dia . Segons Tariq Rauf, 

CEO de Qatalog, Podeu llegir l’informe Killing Time at Work, 
només cal CLICAR AQUÍ (Infografia: Personio)

La bretxa de gènere als mitjans és 
encara més àmplia del que es pensa

Quan es tracta de la representació i la visibilitat de les dones a 
totes les plataformes de mitjans, la indústria encara es queda cur-

ta. Això és el que va trobar The Status of 
Women In the US Media 2021, un infor-
me de Women’s Media Center (WMC), 
una organització fundada per Gloria Stei-
nem, Jane Fonda i Robin Morgan. Entre 
els cinc millors programes de notícies 
dominicals dels Estats Units, més de dos 
terços dels convidats eren homes, i la 
majoria d’aquests convidats eren homes 
blancs. Mentre que la investigació sobre 
la representació de gènere a les emis-

sions en hora de màxima audiència i notícies per cable, impreses, 
digitals i cables va trobar que les dones només explicaven el 41% 
de les històries i només el 15% de les històries d’esports. 
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“Aquest informe ajudarà a fer que els mitjans de comunicació si-
guin responsables de les desigualtats persistents als mitjans”, va 
dir Steinem a l’informe. “Les dones han de ser visibles i poderoses 
en tots els aspectes dels mitjans si la societat nord-americana vol 
ser mai una democràcia real”. Mentre la lluita continua, s’estan fent 
progressos, gràcies, en part, a iniciatives de dalt a baix.

Segons el Global Media Monitoring Project, les coses estan mi-
llorant lentament a nivell mundial. Tanmateix, les xifres fan que 
els mitjans nord-americans semblin un far d’esperança en termes 
d’inclusió i igualtat. Entre 1995 i 2020, a 120 països, el nombre 
de fonts i temes de notícies femenines va augmentar del 16% al 
24% als diaris, del 15% al 24% a les notícies de ràdio, del 21% 
al 26% a les notícies de televisió i del 25% al 27%. % en línia.     

La manera de garantir l’equitat de gènere en els continguts és 
garantir l’equitat en els creadors de continguts. Si la redacció no 
reflecteix la societat, tampoc és probable que el contingut que 
produeix. Tot i que les dones superen en nombre als homes en 
els programes de periodisme i les universitats, es converteixen 
en la veu minoritària poc després d’entrar a la força de treball. 
De mitjana, les dones representen el 41,7% dels empleats de la 
redacció i produeixen el 37% dels informes. A més, els homes 

representen el 69% de totes les línies de notícies publicades 
per Associated Press i Reuters, el 63% dels presentadors o 
corresponsals de notícies en hora de màxima audiència i es-
criuen el 60% de totes les notícies en línia. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: alignplatform.org)

El Butlletí de l’AMIC apropa als seus lectors l’informe Qui fa la noti-
cia (6thglobal mediamonitoring project), de GMMP. CLICAR AQUÍ 

Google News Showcase ja està 
disponible a Espanya

Google News Showcase arriba a Espanya per “oferir contingut 
de qualitat als usuaris que se sumin a llegir les notícies del dia” 
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dins aquesta nova aplicació de Google. Aquesta nova aposta 
equilibra la balança entre mitjans i lectors ja que permet congre-
gar les notícies més destacades de cada mitjà per oferir-les als 
usuaris de la manera més eficient i còmoda per a ells. 

Al voltant del món sumen més de 1.500 mitjans a disposició 
dels lectors i ara a Espanya la xifra augmenta ja que s’hi ad-
hereixen 60 mitjans que suposen més de 140 publicacions. En 
aquesta extensa llista hi ha capçaleres espanyoles com Grup 
Joly, ABC, Europa Press, El País, entre d’altres. Pel que fa a 
Catalunya hi trobem Grup Godó, Ara, Segre, Diari de Tarrago-
na, Prensa Ibérica, Nacional.cat i  El Llobregat.
Els avantatges de pertànyer a News Showcase per als mitjans 
és la manera d’arribar als lectors ja que poden personalitzar la 
manera de veure’s presentar-s’hi i definir-ne la imatge com a 
marca. A més, els usuaris podran gaudir gratuïtament del con-
tingut de pagament dels diaris gràcies al fet que News Show-
case paga per aquests continguts perquè els seus lectors hi 
tinguin accés. (Font: MAE – infografia: Diario de Sevilla)

València acollirà la 4a Jornada de 
Periodisme de Proximitat 

El pròxim 5 d’octubre, a dos quarts de dotze del matí, tindrà lloc 
a València, organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació Valencians (AMIC Valencians), la quarta Jornada 
de Periodisme de Proximitat, la qual té com títol “La innovació en 
periodisme digital, noves tendències en comunicació en format di-
gital per a les redaccions de mitjans de proximitat”, on s’explicaran 
les noves tendències internacionals, com es transformen els mi-
tjans digitals i els nous formats i canals per als mitjans digitals.

La Sala Octubre CCC comptarà amb la presència de doctores, 
investigadors/es i experts/es en mitjans d’informació de proxi-
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mitat, que els permetrà intercanviar experiències i presentar 
casos d’èxit a compartir. La Jornada té com a objectiu propor-
cionar les eines necessàries perquè la premsa de proximitat 
pugui explorar sobre noves formes de comunicar per als mitjans 
digitals i conèixer les tendències internacionals de futur per a la 
premsa impresa i digital digitals, amb un enfocament cap als de 
mitjans de proximitat en llengua valenciana.

La inauguració de l’acte anirà a càrrec de Ramon Grau, presi-
dent d’AMIC Valencians. Seguidament, la jornada es compon-
drà de diverses ponències. En primer lloc, obrirà el torn Carmina 
Crusafon, doctora de Comunicació de la UAB, que presentarà: 
“Què està passant a nivell internacional a la premsa de proximi-
tat? Tendències i casos d’èxit”, basant-se en les novetats que 
es presentaran en el Congrés Mundial d’Editors de Premsa, or-
ganitzat per WAN-IFRA, que se celebrarà a Saragossa, a finals 
del mes de setembre.

En segon lloc, Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen i expert 
en comunicació digital i intel·ligència artificial, amb la ponència 
“El redisseny de Vilaweb, un cas pràctic”, explicarà un cas real 
de canvi. En aquest cas el de Vilaweb, que tenia el repte de 
canviar la seva presència digital després de 25 anys. Un equip 

multidisciplinari compost per arquitectes de la informació, dis-
senyadors, periodistes, maquetadors i programadors va treba-
llar durant dos anys en un projecte que encara continua.

Per acabar, Tània Carrobé, directora de Màrqueting i Projectes 
digitals d’Xtratègics, exposarà la ponència “Noves tendències 
i formats a les xarxes socials per als mitjans locals” fent una 
proposta de formació, teòrica i pràctica, que engloba un seguit 
de conceptes teòrics i pràctics: comunicació oberta en xarxes 
socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch 
i Spotify); conèixer i aprendre a utilitzar els nous formats dels 
canals digitals; i aprendre a fer ús de noves eines de creació, 
edició i compartició de continguts. (Fotografia: AMIC València)

Projecte Home presenta la seva Guia 
Com millorar la informació sobre les 
addiccions
L’Associació Projecte Home ha presentat la seva Guia de co-
municació: “Com millorar la informació sobre les addiccions”, 
una eina pensada per abordar el tractament informatiu de les 
addiccions de manera responsable i preventiva. Projecte Home 
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vol posar de manifest que les drogues i addiccions estan sent 
invisibilitzades, perquè no se’ls presta l’atenció mediàtica ade-
quada, ni en qualitat ni en quantitat. 

L’objectiu de la guia és ser una eina de treball, consulta i acom-
panyament per a professionals de la co-
municació, periodistes i comunicadors 
que puguin estar interessats a comu-
nicar amb rigor, coherència i empatia 
sobre les addiccions. Abans d’abordar 
o publicar un tema d’addiccions, des de 
Proyecto Hombre van recomanar que 
tot professional que vulgui comunicar 
sobre el tema hauria de plantejar-se les 
preguntes següents:

• La meva cobertura informativa és respectuosa amb els drets 
d’aquestes persones?

• Aporta informació rellevant?

• Promou un enfocament responsable del problema?

Per a Projecte Home, els mitjans poden ser un factor de protec-
ció per a la prevenció del consum de drogues i altres comporta-
ments addictius, creant contingut i informant des d’una perspec-
tiva de promoció de la salut que generi canvis significatius a la 
societat. (Font: MAE – infografia: Proyecto Hombre)

El Butlletí de l’AMIC us ofereix la guia de Projecte Home per 
a periodistes: Com millorar la informació sobre les addiccions. 
CLICAR AQUÍ 

Formació al Col·legi de Periodistes
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.
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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. 

Taller de Twitter.- Sessió on line en directe. Dijous 13 d’octubre 
(De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, presentat per Pilar Yépez, 
pertany a l’itinerari anomenat Aula Sènior, que vol proporcionar 
eines i habilitats útils per als sèniors, tant per al seu ús profes-
sional com personal. Comencem amb un cicle d’introducció a 
les xarxes socials, seleccionant les més utilitzades: Twitter, Fa-
cebook, Instagram i Linkedin. S’explicaran les principals carac-
terístiques i funcionalitats de cada xarxa en diferents sessions. 
S’ensenyarà a crear perfils i es mostraran les seves possibilitats 
per aprofitar-les al màxim.

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 
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 
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marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de social 
media. 

Postgrau en Analítica de Dades i Programació Aplicades a 
les Ciències Socials.- Curs Presencial. Barcelona. Del dissab-
te 15 d’octubre al 18 de febrer ( De 09.00h a 14.00h) - El Col·legi 
de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Professionals de la 
Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya ofereixen con-
juntament una formació especialitzada en l’anàlisi, la manipula-
ció i la representació gràfica de grans volums de dades. 

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dimecres 19 i 26 d’octubre ( De 09.30h a 14.30h) - El 
curs, conduït per Josep M. Brugués, explica com plantejar, 
desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic 
en totes les seves fases (auditoria; missió i visió; estratègies; 
públics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol 
tipus d’organització i tenint en compte les darreres tendències 
en comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

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. Inscripcions obertes!

Programa intensiu d’estratègia en xarxes socials.- Nivell 
avançat.-Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 15, 
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. Encara hi ha places disponibles!

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs on line sense restricció horària. Del dilluns 12 de setembre 
al dimecres 12 d’octubre (12 hores) - El curs, a càrrec de Nerei-
da Carrillo, ensenya d’una manera molt pràctica com comunicar 
de forma innovadora i amb llenguatges multimèdia. Analitza-
rem alguns exemples tant de reportatges multimèdia com de 
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comunicacions multimèdia per al món corporatiu i veurem com 
introduir aquests continguts innovadors tant als gabinets de 
comunicació com a les redaccions periodístiques. S’aprendran 
eines per elaborar imatges interactives, mapes per a internet o 
cronologies interactives. Si et vols apuntar contacta amb cfd@
periodistes.cat

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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Els ciutadans també tenen drets i 
deures pel que fa a les notícies
Per Bill Kovach i Tom Rosenstiel / American Press Institute

Escriure una entrada al bloc, comentar en un lloc de xarxes so-
cials, enviar un tuit o fer “m’agrada” a una imatge o publicació, 
probablement implica una versió taquigràfica del procés perio-
dístic. Un es troba amb informació, decideix si és creïble o no, 
avalua les seves fortaleses i debilitats, determina si té valor per 
als altres, decideix què ignorar i què transmetre, tria la millor ma-
nera de compartir-la i, a continuació, prem el botó “envia”. botó ”.

Tot i que aquest procés només pot trigar uns quants moments, 
és essencialment el que fan els periodistes.

Dues coses, però, separen aquest procés de tipus periodístic 
d’un producte final que és el “periodisme”. El primer és el motiu 
i la intenció. El propòsit del periodisme és donar a les persones 
la informació que necessiten per prendre millors decisions so-
bre les seves vides i la societat. La segona diferència és que 
el periodisme implica l’aplicació conscient i sistemàtica d’una 
disciplina de verificació per produir una “veritat funcional”, en 
oposició a quelcom que és merament interessant o informatiu. 
Tanmateix, tot i que el procés és crític, és el producte final –la 
“història”– pel qual es jutja finalment el periodisme.

Avui, quan el món està ple d’informació i les notícies estan dis-
ponibles en qualsevol moment a tot arreu, s’està formant una 
nova relació entre els proveïdors de periodisme i les persones 
que el consumeixen.

El nou periodista ja no és un porter que decideix què ha de 
saber i què no ha de saber el públic. L’individu és ara el seu 
propi director de circulació i editor. Per ser rellevants, ara els 
periodistes han de verificar la informació que el consumidor ja 
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té o és probable que trobi i després ajudar-los a entendre què 
significa i com la poden utilitzar.

La primera tasca del nou periodista/fabricant de sentit és ve-
rificar quina informació és fiable i després ordenar-la perquè 
la gent la pugui comprendre de manera eficient”. Una part 
d’aquesta nova responsabilitat periodística és “oferir als ciu-
tadans les eines necessàries per extreure per ells mateixos 
el coneixement de la inundació indiferenciada o rumors, pro-
paganda, xafarderies, fets, afirmacions i al·legacions que ara 
produeix el sistema de comunicació”. (Infografia: Ajuntament de 
Sant Boi).
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Transparència en periodisme: entre 
exercici ètic i cerca de credibilitat 
informativa
Per Silvia Martínez Martínez, professora de Comunicació a la UOC / 
COMeIN núm. 124

Enfront de la crisi de credibilitat i la difusió de les conegudes 
com a fake news, el periodisme es troba davant la necessitat 
de recuperar la confiança del públic. La transparència, a més 
de complir amb els principis d’ètica professional, pot ser una 
via per millorar la fiabilitat respecte a la tasca informativa. Per 
aconseguir-ho, els mitjans combinen des de l’obertura de dades 
fins a la traçabilitat del procés o newsmaking. La tecnologia 

torna aquí a incorporar-se per ajudar a desenvolupar eines 
que afavoreixin aquesta imatge de transparència informativa.

Des del Code of Ethics de la Society of Professional Journalists 
fins als annexos incorporats al Codi Deontològic del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, la transparència ha anat adquirint 
una especial importància com a principi ètic d’actuació en el 
desenvolupament de la tasca informativa. En l’actualitat, fac-
tors com la immediatesa, l’eliminació de barreres clares entre 
formats i tipus de contingut, o la dificultat per identificar el que 
és un mitjà informatiu d’un altre tipus de plataforma de comuni-
cació fan més necessari si és possible el compliment d’aquest 
principi perquè un usuari sàpiga, per exemple, si és davant una 
notícia o un missatge publicitari. Però, a més de la fonamenta-
ció ètica, l’exercici de transparència es pot presentar com un 
recurs més per ajudar la societat a identificar notícies rigoroses 
i contrastades enfront de la desinformació o les anomenades 
fake news. D’aquesta manera, la professió en pot disposar com 
a aliada a l’hora de recuperar la confiança dels ciutadans. Al 
mateix temps, permet aproximar el procés de producció infor-
matiu, o newsmaking, al públic de manera que es contribueixi a 
l’educació mediàtica en poder així desenvolupar habilitats que 
els facilitin detectar possibles manipulacions i avaluar el missat-
ge de manera crítica.
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Les diferents formes de la transparència
Sense ser incompatible amb l’exercici del secret professional 
quan aquest sigui necessari, la transparència es pot materialit-
zar de diferents maneres. A més de l’apuntada claredat a l’hora 
de presentar el que és un contingut informatiu o una notícia 
enfront d’un altre tipus de continguts, els coneguts corrents de 
l’open source (codi obert) i open data (dades obertes) també 
han arribat al periodisme. No falten els exemples en els quals 
s’ha posat a disposició d’altres reporters i, fins i tot, del públic 
bases de dades per consultar. De vegades, fins i tot, s’ha dis-
posat de l’audiència per analitzar-los o s’ha permès que gràcies 
a la seva intervenció s’hagin detectat errors en la història pu-
blicada. Lògicament, el desenvolupament tecnològic ha estat 
de vital importància no només per analitzar aquesta quantitat 
d’informació o big data (dades massives), sinó també per em-
magatzemar-la i permetre’n la recuperació i l’accés per dife-
rents usuaris.

En altres casos, la transparència no s’obté per facilitar la dada 
o la font primària, sinó per oferir alguna explicació complemen-
tària. Així, presentar el detall de com s’ha fet l’anàlisi de la in-
formació o la interpretació de les dades, pot contribuir a aug-
mentar la credibilitat del mitjà o del periodista. En alguns casos, 

aquesta informació pot no només acompanyar una notícia o un 
reportatge concret, sinó oferir una explicació general sobre el 
procés de treball realitzat. Des de quins continguts s’editen o 
com es dona forma a les històries fins a les raons per les quals 
se seleccionen en poden ser clars exemples, com així ho han 
evidenciat alguns mitjans o professionals. Alguns factchekers, 
o verificadors, també desmunten faules i campanyes de desin-
formació explicant com han anat contrastant dades, consultant 
fonts expertes o analitzant imatges, àudios i altres recursos per 
detectar la manipulació.

Mapa de transparència de la informació
Una altra mostra de com treballar d’aquesta manera en pro de la 
transparència és la que proposa l’eina gratuïta TJ Tool. Aquest 
projecte de la capçalera Público, amb finançament de DNI de 
Google i el suport de GHIA, ofereix un mapa que permet obtenir 
el percentatge de transparència de la notícia. Calculat sobre la 
base de vuit indicadors amb diferents ponderacions, la xifra re-
sultant té en compte, entre altres, qüestions relatives a les fonts 
utilitzades, l’autoria o el moment de publicació i de les actualit-
zacions següents realitzades. La proposta, que s’acompanya 
d’un Manifest que incorpora aspectes com la rectificació en cas 
d’error o manca d’exactitud, utilitza la intel·ligència artificial com 
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a recurs per revisar i avaluar aquesta transparència en les infor-
macions i contribuir així tant a complir amb els principis deon-
tològics de la professió com a millorar la credibilitat de mitjans i 
periodistes que la fan servir.
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S’ha celebrat a França la 4a edició del 
Festival de l’info local
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Un moment destacat del Festival de l’Info local a França (FIL), 
la nit de la seva inauguració del festival va ser l’oportunitat per-
què els assistents del festival poguessin debatre sobre la crisi 
de confiança en els mitjans de comunicació i discutir possibles 
solucions. Entre elles, les iniciatives periodístiques d’àmbit local 
semblen ser un pas inevitable per recuperar la confiança, se-
gons els ponents de la taula rodona. 

Per inaugurar aquesta quarta edició del Local Info Festival, va 
tenir lloc una taula rodona titulada “Media: més proximitat per 
més confiança?”. Es va posar de manifest la rellevància del 

periodisme de proximitat i el renaixement dels periòdics locals 
francesos.

Durant els dies del FIL (del 21 als 23 d’aquest mes) es van 
succeir conferències i tallers per a aquests professionals que 
van anar a debatre sobre les seves bones pràctiques i el seu 
punt de vista sobre la informació local, cada vegada més potent. 

Cinc professionals dels mitjans van ser convidats a debatre so-
bre el tema de la informació local i la confiança dels mitjans: 
Isabelle Staes, directora regional d’informació de France 3, 
François-Xavier Lefranc, director editorial del grup Ouest-Fran-
ce, Emlyn Korengold, codirectora general d’Edelman France, 
Anne-Sophie Novel, periodista, autora del llibre “Els mitjans, el 
món i nosaltres” i Ludovic Blecher, responsable d’innovació de 
Google News Initiative. Davant d’ells, a l’assemblea, professio-
nals dels mitjans i representants locals. 

Per obrir la taula, cada ponent evoca una paraula que, segons 
ell, representa millor la relació del públic amb els mitjans d’avui. 
“Complex”, segons Anne Sophie Novel. La frase pronunciada 
per una entrevistada al seu documental El món els mitjans i jo 
resumeix bé la situació segons ella: “És un embolic”. 
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Una xifra en particular sona com un timbre d’alarma per a 
aquests professionals de la informació: només el 38% dels 
francesos diuen que confien en els mitjans. Amb aquesta xifra, 
França ocupa la quarantena posició dels 41 països que van 
participar en l’estudi. 

Xifres greus que han de fer reaccionar els mitjans, “ells ho sa-
ben molt, va reblar”. 

Mitjans de comunicació: una crisi de confiança 
Isabelle Staes, directora Regional d’Informació de France 3, va 
evidenciar claredat a l’escenari: per a ella, els mitjans locals 
són sinònim de confiança per al públic, mentre que les xarxes 
socials i els mitjans nacionals inspiren més desconfiança.

Per a Francois-Xavier Lefranc, director editorial d’Ouest Fran-
ce, la relació d’avui amb els mitjans és sobretot “paradoxal”. 
De fet, aquestes xifres contradiuen les pràctiques mediàtiques 
observades entre els francesos. Les xarxes socials són les que 
atrauen la majoria de l’audiència avui dia, tot i que també són 
les que inspiren menys confiança. 
Per als convidats, l’origen d’aquesta desconfiança rau, entre 
altres coses, en un mal coneixement dels mitjans. Quan no ho 

saps bé, és difícil confiar. Per a Anne Sophie Novel, hi ha, en-
tre els francesos, una tendència a posar tots els mitjans en el 
mateix sac. L’ús del terme únic “mitjans de comunicació” també 
és simplista. “És un terme massa ampli, amaga moltes coses 
diferents a la realitat”, diu Ludovic Blecher. “Un mitjà local fort 
inspira tota la confiança: un coneix l’altre”.

Un problema d’accés i comprensió 
Anne Sophie Novel també destaca un problema d’accés a la 
informació: “Només hi ha un 11% de persones que estan hiper-
connectades a la informació i que tenen la sensació de veure les 
coses amb claredat”. Els francesos avui tendeixen a allunyar-se 
de la notícia: “Alguna cosa s’està trencant entre els mitjans i 
els ciutadans i és molt important restablir el vincle”, afirma. Lu-
dovic Lefranc confirma: “El que més em preocupa és aquesta 
ruptura de l’enllaç. És quan es trenca el vincle que hi ha un perill 
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real”. I va ser contundent al dir que “alguna cosa s’està trencant 
entre els mitjans de comunicació i els ciutadans”.

Aquesta incomprensió de la professió pot provocar, de fet, 
atacs contra periodistes, que han augmentat en nombre en els 
darrers anys. “És una realitat que no hem d’oblidar”, adverteix 
François Xavier Lefranc. Per a Isabelle Staes, “si un pany va 
saltar en el moment de les armilles grogues als atacs als pe-
riodistes, la Covid era una segona etapa. Els mitjans han estat 
criticats per estar massa a prop del poder: la crisi de confiança 
en els mitjans està molt lligada a la crisi de confiança en les 
institucions”. 

Els seus discursos conflueixen: ara la urgència és recuperar la 
confiança de la ciutadania. Com a professionals dels mitjans, 
ara és una de les seves principals preocupacions. Però com 
es recupera aquesta confiança? Com restablir el vincle amb el 
públic?

Periodisme comunitari: una solució? 
Els ponents presents a la taula rodona estan tots d’acord: per 
recuperar la confiança de la ciutadania és imprescindible un 
retorn a la informació local. Isabelle Staes subratlla l’èxit que 

representa el local per a France Télévisions: 8 de cada 10 fran-
cesos confien en els diaris regionals de France 3. Aquest és el 
nivell més alt de confiança en el panorama audiovisual francès, 
diu amb satisfacció. Anne Sophie Novel confirma “Estic con-
vençuda que és a nivell local on podem recuperar la confiança”.

Per a aquests professionals, tot el repte és, doncs, aconseguir 
revalorar el local, i donar un prisma regional a la informació 
nacional. Aquesta concentració en el local, però, no és evident 
per als periodistes francesos, per quanmés del 55% d’ells es 
concentren a l’Ile-de-France i a l’estranger. “En la professió hi 
ha una mena de menyspreu al local, d’aquí la importància de 
parlar-ne”, subratlla François Xavier Lefranc. De moment, el lo-
cal i el territori en tota la seva diversitat tenen poc interès per 
als periodistes”.

Així, la tasca no és fàcil, però amb el retorn al local en els mi-
tjans, aquests professionals semblen decidits a “escriure una 
nova història de la informació”, per utilitzar les paraules d’Isabel 
Staes.

Fomentar la interacció per reconnectar amb el públic 
Una altra emergència, per als ponents: recrear el vincle amb el 
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públic, minat des de fa uns anys. Per a això, diverses iniciatives 
de co-construcció amb els seus públics representen un model 
d’inspiració per a ells. 

Per a Ludovic, responsable d’innovació de Google News Initia-
tive, cal respondre les preguntes dels lectors: “la gent vol sa-
ber com es produeix la informació”. L’obertura de redaccions 
és un exemple d’una iniciativa que permet la interacció amb 
l’audiència. “Hem d’escriure una nova història de la informació” 
Isabelle Staes 

François Xavier Lefranc confirma, hem d’estar més a prop dels 
ciutadans; proximitat és futur. Per avançar en aquesta direc-
ció, Ouest-France ha obert precisament les seves redaccions 
que recullen més de 600 preguntes dels lectors al mes, fet que 
permet apropar-se a les inquietuds de l’audiència. Aquest tipus 
d’exemple demostra als ciutadans que poden tenir un vincle de 
proximitat i confiança amb els seus mitjans, és una manera de 
renovar el vincle de confiança.

Així, la necessitat de co-construir la informació amb el seu pú-
blic és subratllada unànimement pels ponents. Per a Isabelle 
Staes, els mitjans de comunicació han de ser portadors i ga-

rants d’aquesta interacció per tal de desenvolupar la relació 
amb els ciutadans. El periodisme local ho té més fàcil. A mesu-
ra que disminueix la confiança en els mitjans, cal presentar-se 
davant la ciutadania com un “far”, un “referent”, en la sobrea-
bundància d’informació. (Fotografies: Festival de l’info locale)
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El llenguatge centrat en la persona 
a les notícies genera confiança, 
connecta amb grups estigmatitzats
Per Katalina Deaven, coordinadora de Comunicacions / Center 
for Media Engagement, Austin (Texas)

Les etiquetes que fan servir els periodistes per descriure les 
comunitats, especialment les comunitats que sovint estan mar-
ginades, tenen el poder de formar opinions.

En un estudi recent, el Center for Media Engagement es va 

associar amb Resolve Philly (una organització que promou les 
millors pràctiques per al periodisme equitatiu i basat en la co-
munitat) per esbrinar com se senten les comunitats marginades 
sobre determinades etiquetes a les notícies.

L’informe va examinar com el llenguatge centrat en la persona, 
o el llenguatge que posa la humanitat primer en lloc d’utilitzar 
etiquetes estereotipades, és vist per tres grups sovint estigma-
titzats. Per fer-ho, vam demanar a les persones en recuperació 
d’un trastorn per ús de substàncies, a persones que han patit 
sense llar i a persones amb discapacitat els seus comentaris 
sobre articles de notícies.

Estudi i troballes
Els participants a l’estudi van llegir un article de notícies sobre 
el seu grup que utilitzava un llenguatge centrat en la persona 
(p. ex., persones amb discapacitat, persones amb trastorn per 
consum de substàncies o persones sense habitatge) o un llen-
guatge estigmatitzador (p.ex., discapacitats, drogodependents, 
persones sense llar). A continuació, van respondre preguntes 
sobre fins a quin punt confiaven en l’article de notícies i en el 
seu autor, la seva intenció de participar amb l’article i com re-
presentava l’article el seu grup.
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Els resultats van mostrar que les persones que van llegir un ar-
ticle que utilitzava termes centrats en la persona per al seu grup 
se sentien més humanitzades a l’article. També van confiar més 
en la història que la gent que va llegir un article que utilitzava 
etiquetes estigmatitzants.

Com a part de l’enquesta, es va preguntar als participants sobre 
els termes que preferien que fessin servir els periodistes quan 
informaven sobre el seu grup. Van poder seleccionar d’una llista 
de termes i també proporcionar els seus. En general, els parti-
cipants seleccionaven termes centrats en la persona amb molta 
més freqüència.

Mentre va compartir els seus pensaments sobre el llenguatge 
utilitzat pels periodistes, un participant va dir: “Crec que els ter-
mes que fan servir els periodistes per descriure les persones 
són importants perquè poden emmarcar com els ha de veure 
el lector. Se’ls hauria d’assignar termes que respectin la seva 
dignitat com a humans i reflecteixin on es troben ara a la vida”.

Un altre participant va dir: “Crec que quan els periodistes utilit-
zen el terme persones amb discapacitat, fa que la part discapa-
citada sigui més dominant que la part de la gent. M’agrada ser 

una persona primer i tenir una discapacitat després. Encara sóc 
ànima, ment i cos. No sóc només la meva discapacitat!”

Menjar per a les redaccions
Els resultats mostren com petits canvis en el llenguatge poden 
canviar les actituds. L’ús d’un llenguatge centrat en la persona 
pot fomentar la confiança i ajudar les organitzacions de notícies 
a connectar millor amb els grups estigmatitzats. També pot aju-
dar a alguns grups marginats a sentir-se millor representats per 
la cobertura de les notícies.

Tenint en compte aquestes troballes, les organitzacions de no-
tícies haurien d’utilitzar un llenguatge centrat en la persona als 
articles de notícies i prendre el temps per participar en con-
verses amb les seves fonts sobre els seus termes preferits. 
(Gràfic: Center for Media Engagement)

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Person-
centered terms encourage stigmatized groups’ trust in news, 
de Caroline Murray and Natalie (Talia) Jomini Stroud. CLICAR 
AQUÍ  
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La bretxa de confiança: com i per 
què les notícies a les plataformes es 
veuen amb més escepticisme que les 
notícies en general
Per Dra Camil·la Mont’Alverne, Dr Sumitra Badrinathan, Dr Amy 
Ross Arguedas, Dr Benjamin Toff, Dr Richard Fletcher i Prof. 
Rasmus Kleis Nielsen / Reuters Institute

Quin paper tenen les xarxes socials, els motors de cerca i les 
aplicacions de missatgeria en l’erosió de la confiança del públic 
als mitjans? L’any passat, en taules rodones virtuals amb petits 

grups de periodistes i directius (Toff i altres, 2021a), molts van 
expressar preocupació davant la possibilitat que les platafor-
mes digitals fossin, almenys en part, culpables de la disminució 
dels nivells de confiança en les notícies, a diversos llocs del 
món (Newman i altres, 2022). Alguns van plantejar inquietud 
perquè les plataformes permeten que les crítiques de mala fe al 
periodisme circulin amb més facilitat i insidiosament, alhora que 
contaminen l’entorn informatiu amb substituts de baixa qualitat 
per a la informació fàctica. 

En aquest dossier, que forma part del nostre projecte Trust in 
News, explorem aquestes qüestions des de la perspectiva de les 
audiències. A partir d’un conjunt de dades sorgides d’enquestes 
fetes a l’estiu boreal del 2022 a quatre països (Brasil, Índia, 
Regne Unit i Estats Units), examinem la relació entre la con-
fiança en les notícies i què pensa la gent sobre les notícies que 
consumeix a les plataformes digitals, en particular Facebook, 
Google, YouTube i WhatsApp, que són de les més utilitzades 
al món. Detectem certs matisos: el que pensa la gent sobre la 
informació a les plataformes varia considerablement. Depèn de 
la plataforma, depèn del país, depèn de les audiències a cada 
país i depèn dels tipus de notícies que les audiències troben en 
aquests espais diversos. 
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A més d’aquestes diferències contextuals, al mateix temps re-
gistrem un element comú sorprenent: la consistent “bretxa de 
confiança” entre el nivell de confiança que la gent dels qua-
tre països té en la informació dels mitjans en general i el grau 
de confiança en les notícies que consumeix a les plataformes 
digitals, amb les quals tendeix a haver-hi més escepticisme. 
Trobem aquesta bretxa fins i tot quan una majoria substancial 
també conserva consideracions positives cap a aquestes ma-
teixes plataformes. 

Tot i que a primera vista aquestes troballes poden semblar con-
traintuïtives, tenen sentit si s’analitzen juntament amb altres 
dades del nostre informe vinculades als motius pels quals la 
gent utilitza les plataformes. Les raons varien des de connectar 
amb altres (especialment important en els casos de WhatsApp 
i Facebook) fins a entretenir-se i passar el temps (YouTube s’hi 
destaca), mentre que obtenir notícies i informació sol ser una 
inquietud secundària. Gran quantitat de gent es pot mantenir 
al dia, i de fet ho fa, amb les fonts d’informació que ofereixen 
les plataformes (Ross Arguedas i altres, 2022; Duchovnay i al-
tres, 2021), però les notícies en si mateixes rarament ocupen 
el centre en les experiències de la majoria dels usuaris. Per 
això, les plataformes són molt més importants per als mitjans 

que busquen ampliar les seves audiències que les notícies per 
a les plataformes. I això també pot explicar per què molta gent 
considera positivament les plataformes en general, si bé nota 
inconvenients rellevants que hi estan associats, com mostrem 
en aquest informe: entre els problemes hi ha la informació falsa 
i enganyosa, l’assetjament i la conflictivitat a la hora de parlar 
sobre política. 

Tot i aquestes preocupacions, molts usuaris senten que les pla-
taformes són agradables o útils en el seu dia a dia, independen-
tment del que pensin sobre les notícies que hi puguin trobar. 
com mostrem en aquest informe: entre els problemes hi ha la 
informació falsa i enganyosa, l’assetjament i la conflictivitat a 
l’hora de parlar sobre política. Tot i aquestes preocupacions, 
molts usuaris senten que les plataformes són agradables o útils 
en el seu dia a dia, independentment del que pensin sobre les 
notícies que hi puguin trobar. com mostrem en aquest infor-
me: entre els problemes hi ha la informació falsa i enganyosa, 
l’assetjament i la conflictivitat a l’hora de parlar sobre política. 
Tot i aquestes preocupacions, molts usuaris senten que les pla-
taformes són agradables o útils en el seu dia a dia, independen-
tment del que pensin sobre les notícies que hi puguin trobar. 
Sens dubte, la bretxa de confiança entre les notícies en general 
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i les notícies a les plataformes és més gran en alguns serveis 
(Facebook) i menor en altres (Google). A més, difereix en certs 
països (la confiança és molt més gran a l’Índia que a la resta) 
i en certes audiències (les persones més joves, amb estudis 
universitaris i interessades en política, són més propenses a 
confiar en les notícies tant a les plataformes com fora). No obs-
tant això, els nivells més baixos de confiança se situen, sorpre-
nentment i consistentment, entre les persones que no utilitzen 
les plataformes en absolut.

Alguns potser eviten les plataformes precisament perquè no 
hi confien. Altres potser expressen un judici de valor respecte 
al tipus de notícies que hi troben, atès que les perceben de 
qualitat clarament inferior a les que es troben en altres llocs. (I 
certament els algorismes de les plataformes prioritzen certes 
classes de continguts). Però les nostres troballes també assen-
yalen al grau en què molts, quan avaluen les notícies a les pla-
taformes, es basen en idees que tenen sobre la naturalesa de 
la informació en aquests espais, idees que poden estar arrela-
des en la cultura i en la conversa tant o fins i tot més que en les 
experiències directes (o passades) en utilitzar aquests serveis 
digitals. Es tracta d’idees que influeixen en el comportament de 
la gent a les plataformes i en el que esperen trobar-hi.

La importància de les idees sobre les notícies a les plata-
formes també s’aplica a les notícies en general. Com també 
demostren les nostres troballes, molts enquestats tenen idees 
força negatives sobre com s’exerceix el periodisme als seus 
països, i veuen els periodistes com a manipuladors que es 
dediquen principalment a servir-se a si mateixos ia les agen-
des de polítics poderosos. Encara que molts diuen que sovint 
detecten a les xarxes socials crítiques als mitjans (algunes 
de les quals, sens dubte, poden ser totalment legítimes), 
l’exposició a aquestes idees sobre les notícies sembla circu-
lar de manera àmplia també al món offline: diversos afirmen 
que aquestes crítiques solen aparèixer a les converses amb 
gent comuna.
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Davant d’aquest panorama, com queden els mitjans? Per a 
molts, el desafiament no és tant l’erosió de la confiança per ser 
vistos a les plataformes, sinó directament el fet de ser vistos 
pel públic. Com hem destacat en investigacions prèvies (Ross 
Arguedas i altres, 2022; Toff i altres, 2021b), en el cas de les 
audiències desconnectades i desvinculades el repte més insi-
diós, i en última instància existencial, a què s’enfronta el sector 
mediàtic pot ser la indiferència més que la creixent hostilitat. 
La majoria poques vegades busca notícies en utilitzar aquests 
serveis, i les plataformes han procurat complaure la gent cada 
vegada més. Com va dir un portaveu de Facebook a princi-
pis d’aquest any, “la majoria de la gent no acudeix a Facebook 
per les notícies, i com a negoci no té sentit invertir de més en 
àrees que no s’ajusten a les preferències dels usuaris” (Fischer, 
2022). L’empresa va anunciar que abandonaria la seva inicia-
tiva Facebook News i que, al seu lloc, donaria prioritat a les 
publicacions d’amics i familiars i posaria èmfasi en continguts 
produïts per creadors, a l’estil de TikTok. 

Aquestes decisions susciten diverses inquietuds, com ara la 
possibilitat que Facebook (i qualsevol altra xarxa social que 
adopti una estratègia similar) sigui molt menys eficaç a l’hora 
d’impulsar l’exposició incidental a les notícies, cosa que ha de-

mostrat augmentar tant el volum com la diversitat de la infor-
mació que consumeix la gent (Ahmadi i Wohn, 2018; Fletcher i 
Nielsen, 2018; Nelson i Webster, 2017; Masip i altres, 2018). A 
més, si bé els continguts produïts per creadors poden ser molt 
atractius, també poden ser molt variables i de qualitat qües-
tionable quan es tracta de proporcionar informació precisa so-
bre temes d’actualitat. Aquests moviments de les plataformes 
també plantegen molts reptes als mitjans: no només als que 
depenen del trànsit procedent de les plataformes per als seus 
llocs web, sinó també els que han buscat valdre’s d’aquests 
serveis com a via principal per arribar a les audiències més jo-
ves i menys fidels. El panorama canviant de la informació digital 
probablement dificultarà aquesta situació, cosa que fa que la 
recerca d’estratègies alternatives sigui encara més fonamental. 

Resum de les principals troballes
Basant-nos en les dades de l’enquesta dissenyada pels autors 
de l’informe, dades recollides sistemàticament, procurem com-
prendre millor què pensa la gent dels diferents països sobre les 
notícies a les diferents plataformes. A continuació, presentem 
les principals troballes: 
• La confiança en les notícies que apareixen a les xarxes so-
cials, motors de cerca i aplicacions de missatgeria és consis-
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tentment més baixa que la confiança de les audiències en la in-
formació que publiquen els mitjans en general. Trobem bretxes 
de confiança en relació amb la majoria de les plataformes; les 
notícies a Google de vegades s’ubiquen alhora de les notícies 
en general, però en altres plataformes solen veure’s amb més 
escepticisme. 

• Una part considerable de la bretxa de confiança s’explica pel 
menor nivell de confiança que mostra la gent que no utilitza 
plataformes. Molts dels mateixos usuaris sense confiança en 
les notícies que troben a les plataformes (solen ser persones de 
més edat, menys educades i menys interessades en la política) 
també expressen menys confiança en les notícies en general, 
més enllà d’on les vegin. 

• Tot i la menor confiança en les notícies que circulen a les 
plataformes, molta gent considera positivament les empreses 
tecnològiques: sobretot, a YouTube i Google. Una quantitat re-
lativament petita d’enquestats es va expressar negativament 
cap a les plataformes: això pot indicar que les sensacions de la 
gent no tenen relació amb les expectatives sobre quines notí-
cies hi poden trobar. 

• Moltes de les raons més comunes que s’esgrimeixen per utilit-
zar les plataformes tenen poc a veure amb les notícies. La gent 
tendeix a dir que recorre a la majoria de plataformes per con-
nectar-se amb altres persones, entretenir-se o passar el temps 
més que trobar informació sobre temes d’actualitat. En alguns 
països, la majoria també esmenta que utilitza les plataformes 
amb finalitats comercials (compra o venda de productes), per a 
la feina o l’escola.

•  Les notícies sobre política es consideren especialment sos-
pitoses i molta gent veu les plataformes com a llocs conflictius 
per al diàleg (almenys els que mostren més interès en la polí-
tica). La confiança en les notícies en general és més alta que 
la confiança en la cobertura d’assumptes polítics. En general i 
en utilitzar Facebook o WhatsApp, entre el 20% i el 30% de les 
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persones més interessades en política afirmen que van deixar 
de parlar amb algú en aquestes plataformes a causa de des-
acords polítics.

• Les percepcions negatives sobre el periodisme estan 
molt esteses i les xarxes socials són dels llocs més esmentats 
on la gent diu que veu o escolta crítiques sobre les notícies i el 
periodisme. Tants com la meitat dels enquestats creuen que els 
periodistes intenten manipular les audiències per ser funcionals 
a les agendes dels polítics poderosos, o que es preocupen més 
per cridar l’atenció que per brindar informació. Els que utilitzen 
les plataformes també són més propensos a dir que sovint to-
pen amb crítiques als mitjans. No obstant això, com que les 
notícies no ocupen el centre de l’experiència per a la majoria 
de la gent que utilitza les plataformes, els índexs no són neces-
sàriament més alts en comparació amb altres fonts de crítiques 
al periodisme, incloent-hi la gent comuna i els amics en conver-
ses offline.

• La desinformació i l’assetjament figuren entre els pro-
blemes principals que molta gent relaciona amb les platafor-
mes. Tot i la consideració positiva cap a la majoria de les plata-
formes, una gran quantitat d’enquestats remarca els mateixos 

“grans inconvenients” que elles presenten: la informació falsa i 
enganyosa, l’assetjament i l’ús irresponsable de les dades. En 
enfocar aquests problemes, als Estats Units i al Regne Unit la 
gent assenyala especialment Facebook, mentre que als altres 
països la majoria creu que s’apliquen a les quatre plataformes 
per les quals consultem.

El lector d’El Butlletí de l’AMIC pot llegir sencer l’informe La bre-
txa de confiança: com i per què les notícies a les plataformes 
digitals es veuen amb més escèptica que les notícies en ge-
neral. CLICAR AQUÍ (Infografies: CareerAddict, PR Newswire 
i Normes ISO)

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.amic.media/media/files/file_352_3449.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El més greu ja s’ha dit?
Per Carme Porta, membre de la Xarxa Internacional de Dones 
Periodistes / Media.cat

Ja fa uns anys que premsa i política són espais de creació de 
falsedats i greus atacs fets  de forma solemne. Sovint es con-
centren en els drets socials i civils de la ciutadania, quan no 
polítics i, de forma recurrent, és l’extrema dreta qui serveix la 
polèmica per minvar drets o minoritzar col·lectius. El discurs 
de l’odi s’ha institucionalitzat amb l’augment de mitjans que els 
han donat veu sense matisos i les notícies falses que fan circu-
lar de forma constant per les xarxes socials.
En aquest ordre de coses, qualsevol crisi interna en la ultra-

dreta pot tapar-se amb mentides i insults; la darrera diana l’han 
trobat en la ministra Irene Montero. Montero va parlar, en co-
missió parlamentària la setmana passada, en un debat sobre 
el dret a l’avortament, educació sexual i relacions sexuals de 
menors. I aquest va ser el detonant perquè en declaracions 
posteriors, de forma vehement, el diputat, promotor immobiliari 
i aristòcrata -fill del Marquès de Salvatierra- Iván Espinosa de 
Los Monteros, sortís a declarar a la premsa que la ministra de-
fensava la pederàstia.

Tiro d’hemeroteca per reproduir el que va dir la ministra en seu 
parlamentària “L’educació sexual és un dret dels nens i nenes 
independentment dels qui siguin les seves famílies. Perquè tots 
els nens, nenes, nenes d’aquest país tenen dret a conèixer el 
seu propi cos, a saber que cap adult no pot tocar el seu cos si 
ells no volen i que això és una forma de violència. Tenen dret 
a conèixer que poden estimar i tenir relacions sexuals amb qui 
els doni la gana, basades, això sí, en el consentiment. I aquests 
són drets que tenen reconeguts”. Irene Montero parla de drets 
i consentiment.

El fill del marquès de la mà de perfils a xarxes van començar 
a encendre allò que no havia estat però del que podrien treu-
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re rèdit polític tan sols inventant. Van convertir un dret en una 
polèmica, van convertir la necessitat de donar consentiment en 
qualsevol cas en una acusació de pederàstia.

Les xarxes socials, sense cap tipus de verificació, bullen amb 
la manipulació, la d’aquells qui no tan sols van votar contra la 
Llei estatal de Protecció de la Infància i l’Adolescència sinó que 
exerceixen un negacionisme actiu contra la violència masclista, 
els drets de les persones LGTBI i el dret al propi cos.

El populisme de la barbàrie: negar els drets manipulant, men-
tint. Crear falses polèmiques per amagar-los, pervertir les pro-
postes. Assenyalar la diana per tal que altres insultin i asset-
gin. L’únic fre possible és no donar-los espai ni magnificar-los. 
(Il·lustració: EBAP en Obert)
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Quico Sallés: “El periodisme local és 
el millor del món i el més difícil de fer”
Per Quim Miró / Comunicació 21

Quico Sallés (Barcelona, 1972) és periodista i actualment tre-
balla al digital El Món. Des de la seu d’Espai Línia, Sallés posa 
en valor el periodisme de carrer i critica l’acarnissament que va 
patir el FAQS i la seva retirada de la graella de TV3.

Aterres en el món del periodisme tard, quan havies superat 
la trentena. Què t’hi porta?
Ser periodista sempre m’havia fet il·lusió, però les circumstàn-
cies personals m’hi van portar més tard. En un curs a Ràdio 
Castellterçol, mentre es posava en marxa l’emissora municipal, 
em van acabar d’animar a fer-ho.

Com va ser la teva època d’estudiant als trenta?
Una època de dormir molt poc. Mentre estudiava treballava 
com a mosso d’escorxador als matins i recollint la brossa amb 
el camió de les escombraries a les nits.

Els teus inicis en la professió són a Cadena SER-Osona.
Així és, punxant discs en el torn de matí, i també als informatius 
gràcies a una beca universitària. Més endavant, quan plega la 
directora, jo també. I marxo a fer de llibreter fins que m’arriba 
una proposta de l’editor Miquel Macià.

Quina proposta?
Posar en marxa un diari sobre la crisi econòmica, la dels anys 
2007 i 2008. A partir d’aquí és quan, més tard, el mateix Macià 
planteja que NacióDigital aposti per la informació política nacio-
nal. Al final del tripartit i a les portes de l’inici del procés, el país 
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feia xup-xup políticament i s’hi va sumar l’eclosió del vessant 
digital. Per això calia ser a Barcelona, trepitjar el Parlament i 
les seus dels partits. Així és com NacióDigital es converteix en 
el primer diari digital acreditat al Parlament.

Tot i trepitjar seus parlamentàries i judicials, el teu hàbitat 
natural com a periodista és el carrer.
Sí, indiscutiblement. Seré franc: els qui no tenim gaires llums 
hem de fer carrer, perquè no tenim capacitat d’anàlisi ni de 
prospectiva. La meva feina es basa a observar, preguntar, con-
trastar i explicar. Veig molt més complex el periodisme d’opinió, 
de dades o de reportatges. És una tasca per a gent extremada-
ment intel·ligent, i no és el meu cas.

El periodisme d’avui s’està allunyant del carrer?
És difícil dir-ho, perquè al carrer és on sempre passen les co-
ses. Com bé diu el meu cap (Salvador Cot), sí que s’ha per-
dut el periodisme a l’antiga. És a dir, anar als llocs, parlar amb 
la gent, assabentar-te de què passa, fer la foto i explicar-ho. 
Mirant-ho així és senzill. La precarietat dels mitjans i la digita-
lització han castigat molt el periodisme de carrer. Hi ha hagut 
una època de periodisme indoor, però a poc a poc està canviant 
aquesta tendència.

Quin paper juguen les xarxes socials en el periodisme de 
carrer?
Les xarxes socials incentiven que el periodisme de carrer sigui 
viu. La informació al carrer està molt vigilada, és un espai com-
partit i no estàs sol. I les xarxes t’acoten, t’ajuden i et milloren 
la informació. A El Món tenim una gran sort: la interacció amb 
els lectors. És com tenir una bústia de suggeriments cada dia, i 
això fomenta una riquesa brutal.

Al carrer has hagut de viure milers d’històries. Per obtenir 
alguna informació, has fet moltes peripècies?
[Riu] Moltes! M’he arribat a disfressar de repartidor de pizzes o 
de turista japonès per accedir a una cimera, i va funcionar; amb 
una companya de RNE ens vam fer passar per nòvios i estu-
diants per superar una línia dels Mossos i accedir a una reunió 
secreta per pactar el referèndum del 9-N. O pujar en un taxi i 
dir-li “segueixi aquell cotxe”, i veure com el taxista s’ho passa 
millor que tu. M’he divertit moltíssim!

Del referèndum del 9-N fins a les protestes per la sentència 
del Suprem, el carrer ha estat el plató més rellevant. Vist 
amb perspectiva, el periodisme a Catalunya ha viscut una 
època daurada?
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El que ha passat aquests anys amb el procés només ho viurem 
una vegada a la vida. Tinc un record preciós i em sento un 
privilegiat de poder-ho haver explicat. I amb la recança que ho 
podia haver explicat millor i que encara podia haver estat en 
molts més llocs. L’1-O el vam explicar amb una certa compli-
citat, perquè al final, ets periodista, però també ets català. El 
periodisme sempre es col·loca a favor del dèbil. I les càrregues 
policials de l’1-O van ser el paradigma.

Ramon Besa va assegurar en una entrevista a Comunica-
ció21 que durant el procés català la informació política es 
va hooliganitzar. Ho comparteixes?
Absolutament, el mestre Besa té tota la raó. I vaig abonar aquesta 
tesi en un curs de la Societat Catalana de la Conflictologia. Durant 
el procés va haver-hi una transmutació del periodisme esportiu cap 
al periodisme polític, tant en veus com en el relat. Paral·lelament, 
hi va haver mitjans que van prendre partit cap a una determinada 
ideologia, cosa que ha provocat que s’hagi hooliganitzat la infor-
mació política tant a Madrid com a Barcelona. I això ha tingut una 
conseqüència: ha intoxicat la informació judicial.

Quina mirada hi poses ara als fets del procés amb la pers-
pectiva i amb tot el que s’ha explicat, especialment de la 
gestió del Govern abans i després de l’1-O?
S’han explicat molts contes a la vora del foc, però hi ha una 
realitat. I aquesta realitat encara s’ha de mantenir soterrada, 
perquè en aquest país hi ha persones que les tanquen a la 
presó per anar a una manifestació. Per tant, no val la pena fer 
de delators i d’anar explicant històries, perquè ves a saber si 
algun dia haurem d’utilitzar el camí de les urnes per treure gent 
d’Espanya.

(...)

Treballes pel diari digital El Món. Quin és el seu distintiu 
que el diferencia de la resta?
En primer lloc, que som una empresa privada, i això vol dir que 
tenim comercials al carrer. El model de negoci està molt ben 
traçat, amb capçaleres complementàries que generen més in-
gressos. I això què comporta: que som un diari independent, és 
a dir, que expliquem el que ens dona la gana i com ens dona la 
gana. Això té un perill: que qualsevol crisi econòmica et fa més 
feble. I té un altre distintiu rellevant: que l’editor és periodista, i 
té molt clar que el model de negoci és ser lliures i independents.
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Aquest fet fa que et sentis més còmode a El Món que en 
alguna altra capçalera?
Per descomptat. He rebut ofertes més llamineres, però les he 
declinades totes. Fa molts anys em vaig prometre a mi mateix 
que sempre m’hauria de divertir a la feina i, sincerament, a El 
Món ens ho passem molt bé. Només faria una pausa a la feina 
si pogués obrir un refugi a la Vall Fosca, seria l’única excusa per 
canviar el ritme de vida que porto ara mateix [riu].

En els darrers anys i amb l’esclat d’internet han aparegut 
molts mitjans digitals a Catalunya. Creus que vivim una 
etapa marcada per una hiperinflació mediàtica?
És un sector que no és excloent, i és bo que hi hagi lectors que 
tinguin l’opció de llegir tres o quatre capçaleres diferents. Vivim 
en un país que, com més consum informatiu, més oferta digital. 
Però el mercat és el que és –uns 3 milions i mig de lectors–, 
tothom té el seu espai.

Veuries lògic que es produïssin fusions entre capçaleres si 
es confirma que ens haurem d’estrènyer el cinturó en una 
nova crisi econòmica?
No descartaria que hi hagi fusions, sobretot d’aquells mitjans 
dopats pel diner públic.

El Món és una capçalera oberta, sense mur de pagament. 
Ha de seguir així?
Les grans capçaleres apliquen murs de pagament, però això és 
l’anti-internet. La gratuïtat és un senyal identitari d’El Món, però 
potser acabem com la resta. No puc predir què passarà d’aquí 
a dos o tres anys. (...)

Fa un parell d’anys vas ser distingit amb el Premi de Co-
municació de Tarragona i el Premi Periodista de l’Any de la 
Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. 
Quin valor té que et reconeguin els col·legues de professió?
Vaig plorar. No m’ho creia, em vaig quedar frapat i amb un sen-
timent de culpabilitat, perquè hi ha molts altres periodistes que 
ho mereixien molt més que jo. Van ser un reconeixement al pe-
riodisme local, que és el millor del món i el més difícil de fer; al 
periodisme de carrer i al periodisme digital. Com jo, som molts 
periodistes que cada dia sortim al carrer i aixequem la persiana.

Què els diries als estudiants de Periodisme o aquells que 
volen dedicar-se a la professió?
Que penquin molt, que es llevin una hora abans que la resta i 
vagin a dormir una hora més tard que els altres. Aquest és el 
secret d’aquesta feina. (Fotografia: Juan Cabré / Comunicació21)
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