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“La independència professional i el 
combat contra la mentida”
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya i MAE

La setmana passada es va celebrar a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) el segon acte del cicle Els reptes ètics del 
periodisme, que commemora el 30è aniversari de l’aprovació 
del Codi Deontològic dels periodistes i els 25 anys de la funda-
ció del Consell de la Informació de Catalunya (CIC). La celebra-
ció dels dos aniversaris està organitzada conjuntament pel CIC, 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i les universitats 
catalanes amb estudis de comunicació.

Sota el títol “La independència professional i el combat contra 
la mentida”, quatre periodistes de reconegut perfil independent 
van asseure’s a una taula rodona per explicar la seva experièn-
cia en la lluita per la independència professional. L’acte es va 
celebrar a l’aula magna de la Facultat de Comunicació de la 
UAB amb presència d’un nombrós grup d’estudiants.

Josep Carles Rius va explicar la gènesi del Codi Deontològic 
ressaltant l’esperit democràtic dels periodistes que, havent co-
mençat la seva carrera durant el franquisme, van voler expres-
sar el seu compromís amb els principis ètics de la professió. 
Va advertir als estudiants que la feina de periodista exigeix un 
esperit responsable i democràtic, ja que “sense periodisme no 
hi ha democràcia, però sense democràcia no hi ha periodisme”. 
Per això, va concloure, el periodista “té l’obligació d’acostar-se 
a la veritat” però també de “denunciar la mentida”.

Al seu torn, Enric Marin va destacar la implicació de la Facultat 
amb l’esperit del Codi deontològic, ja que va néixer també al 
final del franquisme, l’any 1971, i va saber construir un esperit 
democràtic des de la primera promoció de periodistes que s’hi 
va llicenciar. Va agrair al CIC i al CPC la voluntat de compartir 
amb les universitats la lluita per un exercici ètic de la professió 
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i va demanar als estudiants esperit corporatiu per defensar-la. 
“La crisi del periodisme –va dir- no és la liquidació de la profes-
sió, sinó una crisi de creixement”. I per afrontar-la calen insti-
tucions fortes com el CIC, que per la seva tasca de defensa i 
control democràtics “hauria de tenir més suport institucional”, 
va afirmar.

A la taula rodona posterior hi van participar les periodistes Mag-
da Bandera, Mònica Bernabé, Mayte Carrasco i el fotoperio-
dista Javier Bauluz, en un debat moderat pel professor Jesús 
Martínez. Del diàleg va quedar clar que la independència és la 
clau en l’exercici professional de les quatre ponents.

En el torn de preguntes, el debat es va centrar en si es pot ser 
independent o no des de dins dels mitjans i si es pot treballar 
per canviar-los. Tot i que hi va haver una defensa aferrissada 
de la independència del freelance, també va quedar clar que la 
independència sempre va lligada a una actitud ètica i no aco-
modatícia en l’exercici de la professió.

Finalment, el professor Santiago Tejedor va fer una entrevista 
al periodista David Jiménez, corresponsal a Afganistan i efímer 
director de El Mundo, on els estudiants van poder sentir frases 

com “a la trinxera saps on ets, però als despatxos mai no saps 
des d’on et disparen”. David Jiménez també va donar algun 
consell (“els periodistes ens hem de rebel·lar contra els com-
panys que no compleixen amb el compromís ètic) i va animar 
als estudiants a explicar sempre la veritat “tot i que exigeix re-
córrer un camí molt més dur i llarg que el d’explicar mentides”. 
(Infografia: Unesco)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Què és el periodisme de solucions i 
perquè ens hauria d’importar?
Per Solutions Journalism Network / IJNET

El periodisme de solucions investiga i explica, de manera crítica 
i clara, els esforços per resoldre problemes àmpliament compar-
tits. Mentre que les notícies solen ser definides com “allò que va 
malament”, el periodisme de solucions amplia aquesta definició: 
les respostes als problemes també són notícia. En sumar una co-
bertura rigorosa de les solucions, es pot explicar tota la història.

El periodisme de solucions complementa i reforça la cobertura 
que ja existeix sobre els problemes de societat. Els periodistes 
solen frustrar-se quan les seves investigacions no produeixen 

cap canvi. Revelem els fracassos de la ciutat per salvar els 
nens de la pintura amb plom o per recuperar-se del tancament 
d’una fàbrica important, però, massa sovint, els funcionaris 
simplement descarten aquestes investigacions, dient que estan 
fent el millor que poden.

Però si incorpores a la teva investigació el periodisme de solu-
cions, mostraràs com altres ciutats resolen aquests mateixos 
problemes. Això és profundament vergonyós per als funcionaris 
públics. Les excuses no serveixen. El canvi es produeix.

Les històries de solucions no celebren respostes als proble-
mes, ni n’impulsen d’altres; les cobreixen, investigant allò que 
es va fer i allò que l’evidència diu que va funcionar i no va fun-
cionar, i per què. Informen sobre les limitacions duna resposta 
determinada a un problema.

Aquestes històries solen començar amb dades que mostren 
quins llocs estan fent una millor feina. Solen estar estructurades 
com a trencaclosques o misteris que aborden qüestions com 
ara: on està disminuint la taxa d’abandonament escolar? Com 
i per què està passant? Què fa l’escola, el districte o l’Estat de 
manera diferent per obtenir un resultat millor?

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els periodistes solen optar per informar sobre solucions reeixi-
des. Però una història sobre solucions també pot cobrir un èxit 
parcial o un fracàs. Si la nostra ciutat està a punt de posar en 
marxa una nova iniciativa, una cobertura sobre solucions podria 
analitzar com ha anat a aquest programa en altres llocs: on va 
funcionar o no? Què va marcar la diferència?

Si es fan bé, les històries de solucions aporten idees valuoses 
que ajuden les comunitats en la difícil tasca d’abordar proble-
mes com la manca d’habitatge o el canvi climàtic, l’augment 
vertiginós dels preus de l’habitatge o la baixa participació elec-
toral. També sabem que les històries de solucions poden can-
viar el to del discurs públic, fent-ho menys divisiu i més cons-
tructiu . En revelar allò que ha funcionat, aquestes històries han 
conduït a un canvi significatiu.

Els quatre pilars del periodisme de solucions
• Una història de solucions se centra en una resposta a un pro-
blema social, i com ha funcionat aquesta resposta o per què no 
va funcionar.
• La millor cobertura de solucions destil·la les lliçons que fan 
que la resposta sigui rellevant i accessible per a altres. En altres 
paraules, ofereix una visió.

• El periodisme de solucions cerca evidències: dades o resul-
tats qualitatius que mostrin l’eficàcia (o la manca d’ella). Les 
històries de solucions són directes amb el públic sobre aques-
tes evidències: allò que ens diuen i allò que no. Una resposta 
especialment innovadora pot ser una bona peça periodística 
fins i tot sense gaires evidències, però el periodista ha de ser 
transparent quant a la manca d’elles i quant a la raó per la qual 
la resposta té interès periodístic de totes maneres.
• Les històries de solucions revelen les deficiències de respos-
ta. Cap resposta no és perfecta, i algunes funcionen bé en una 
comunitat però poden fallar en altres. Un periodista responsa-
ble cobreix allò que no funciona i situa la resposta en el seu 
context. Informar sobre les limitacions , en altres paraules, és 
essencial. (Infografia: Participedia)

Oriol Duran, nou secretari de Mitjans 
de Comunicació i Difusió
La sortida de Junts per Ca-
talunya del Govern no es 
limita a un canvi en els titu-
lars de les conselleries i se-
cretaries, i també implica la 
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reestructuració d’algunes d’elles. Així, la Secretaria de Difusió 
s’unifica a la de Mitjans de Comunicació i torna a dependre del 
Departament de la Presidència.

Les dues àrees ara unificades fa anys havien format part de la Se-
cretaria de Comunicació del Departament de la Presidència, fins 
que el gener de 2016 van quedar separades en sengles secretaries. 
El maig de 2018, la separació es va pronunciar, ja que l’aleshores 
Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana va quedar adscrita al De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Tres anys més tard, amb la formació d’un nou Govern, Difusió 
va passar a dependre del Departament d’Economia i Hisenda, 
mentre que Vicepresidència va quedar vinculada al Departa-
ment de Polítiques Digitals i Territori, assumint també l’atenció 
ciutadana.

Oriol Duran havia treballat de periodista en mitjans com La 
Fura, la SER Penedès-Garraf i Canal Blau abans de dedicar-se 
a la comunicació política. En aquest camp va ser cap de comu-
nicació del grup d’Esquerra al Congrés dels Diputats i al Senat. 
També va ser el responsable de comunicació del grup republicà 
a l’Ajuntament de Barcelona.

El febrer de 2019, Duran va ser nomenat cap de l’Oficina de 
Comunicació del Departament d’Exteriors, Relacions Institucio-
nals i Transparència, i un parell de mesos després va ascendir 
a director general d’Anàlisi i Planificació Estratègica d’Acció Ex-
terior de la mateixa Conselleria. El juny de 2021 va ser nomenat 
secretari de Mitjans de Comunicació, i el maig passat va assu-
mir també la presidència d’Intracatalònia, l’empresa propietària 
de l’Agència Catalana de Notícies. (Font: Comunicació21)

Eva Pomares Latorre, nova directora 
general de Difusió

Eva Pomares Latorre ha estat 
nomenada aquest dimarts nova 
directora general de Difusió, se-
gons l’acord adoptat pel Govern. 
Nascuda a Barcelona el 1970, 
Pomares és llicenciada en Cièn-
cies de la Informació i té un post-
grau en Comunicació Sociolaboral a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Des del maig del 2022 fins ara ha estat di-
rectora de Comunicació i membre de la junta directiva d’Hortec 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/the-banker-elegeix-caixabank-banc-de-lany-a-espanya-2021_ca.html?id=43169
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Cooperativa. Del 1996 al 2022 va ser periodista redactora al 
diari El Punt Avui. També ha participat com a analista i tertuliana 
a mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisual (CCMA), a Ser Catalunya, a Ràdio Estel, a 8TV o 
a Rac1.

Pomares ha fet tasques d’assessorament a projectes, entitats 
i campanyes de comunicació locals de la Conca de Barberà i 
també ha col·laborat amb les publicacions El Triangle (1994), El 
Temps (1994) i Descobrir Catalunya. (1998-1999). (Font: MAE 
– fotografia: Diari Més)

Descens del -3 per cent en la 
circulació de la premsa local francesa

Els editors francesos de premsa de proximitat no devien estar 
contents dilluns passat, quan van rebre les xifres de difusió i 
assistència de la premsa francesa controlada, per al període 
comprès entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Amb 
rares excepcions, tothom està en números vermells. I l’ACPM 
(l’Aliança per les Xifres de la Premsa i Mitjans de Comunicació), 
que realitza aquest estudi, mostra de manera àmplia el resultat 

global: -3% en circulació (paper i digital) entre el període estu-
diat i l’anterior, a cavall entre 2020 i 2021.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Pel que fa a la premsa local, la tendència, que es manté igual 
que durant deu anys, és cada cop menys suportable econòmi-
cament parlant. Amb una caiguda del 3,1%, el PQR (premsa 
diària regional) no veu el final del túnel. Gairebé tots tenen una 
tendència a la baixa, de vegades coquetejant amb un 10%, com 
és el cas de Le Quotidien de la Réunion et de l’océan Indien 
(-9,78%) o Paris-Normandie (-8,69%).

Pel costat de la PHR (premsa setmanal regional), la situació 
tampoc és bona. Si els 149 títols estudiats continuen venent 
més de 47,7 milions d’exemplars, aquesta xifra es redueix un 
4,7% respecte al període juliol 2020-juny 2021. Una caiguda 
que s’explica pel fet que més de la meitat dels diaris venuts 
(51,7%) són per número, als quioscos. I els que també desapa-
reixen com la neu al sol. Quioscos que es tanquen i que són im-
possibles de substituir (sobretot a les zones ultrarurals, objectiu 
central del PHR), i és una caiguda assegurada... A manera de 
comparació, les vendes d’un sol exemplar no superen el 23,4% 
en PQR i un 13,7% en PQN (premsa diària nacional). En aquest 
enllaç, El Butlletí us ofereix el Rànquing regional de distribució 
de premsa setmanal 2021-2022. (Font: MAE – gràfic: ACPM)

El pressupost de Premsa i Mitjans de 
Comunicació del PLF francès dona 
suport a la premsa local

El projecte de llei de finances del 2023 mostra un augment de 
l’ajuda als mitjans. De fet, aquesta tendència es deu fonamen-
talment als canvis en la distribució de diaris i publicacions periò-
diques. Amb un total de 372 milions d’euros, aquest programa 
presenta un increment de 17,3 milions d’euros, que s’explica 
sobretot per la reforma engegada en el transport de diaris. 

Suport a la Premsa local.- El capítol dedicat a les ajudes al 
pluralisme (23,2 M€ en total) imparteix ajuts a “informació po-
lítica i general diària, departamental i local amb pocs recursos 
d’anuncis classificats” per 1,4 M€ (12 títols recolzats el 2021). 
Ni més ni menys que 282. L’any 2021 també es va donar su-
port a les publicacions regionals i locals  com a part del suport 
al pluralisme específic d’aquests títols. L’import total és d’1,47 
milions d’euros. 

Una dotació final d’1,8 milions d’euros donarà suport als mitjans 
locals. Es tracta de “publicacions, webs de premsa en línia, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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web TV, ràdios web... no professionals, ciutadanes i participa-
tives, que contribueixen cada cop més a la vitalitat del debat 
democràtic, donant veu als habitants dels territoris, urbans i 
rurals, i fomentant l’espai públic”, segons la definició del Minis-
teri de Cultura. La dotació del fons de suport als mitjans locals 
d’informació social inclosa en el PLF 2023 és estable respecte 
al 2022. (Font: MAE)

Enviar correus electrònics sense ocultar 
els contactes pot sortir molt car: multa 
de 9.000 euros per no fer servir ‘CCO’

Un incompliment de la normativa de protecció de dades perso-
nals que solem optar per ignorar, però que es dona molt més 

freqüentment del que ens pensem, són els enviaments massius 
de correu electrònic sense còpia oculta. Qui això escriu, sense 
anar més lluny, no coneix cap usuari habitual del correu electrò-
nic que no hagi estat víctima alguna vegada d’aquesta varietat 
en concret de tractament poc escrupolós de les seves dades, 
segons escriu Marcos Merino a Genbeta.

De vegades, però, hi ha algú que s’anima a posar aquests fets 
en coneixement de l’AEPD; i quan ho fa, sol caure una multa. I 
això és el que ha passat ara (PDF), contra una empresa a qui 
l’agència li ha imposat com a sanció el pagament d’un total de 
9.000 € per enviar un correu massiu que revelava les adreces 
a tots els receptors del mateix, una cosa que s’hauria evitat 
només enganxant el llistat d’adreces al camp ‘CCO’ de l’editor 
d’e-mails.

Per sort, segons el RGPD, no hi ha multes per a persones físi-
ques que oblidin amagar adreces en correus 100% personals, 
però compte si has aconseguit aquestes adreces per la teva 
activitat professional. (Font: Genbeta – il·lustració: OSI)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00104-2022.pdf
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LA LOGÍSTICA D’AVUI
I DEL FUTUR

31 Maig - 2 Juny

FIRA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORT, 
INTRALOGÍTSICA I 

SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA

Organitzat per:

2022
www.silbcn.com
REGISTRA’T GRATIS
FINS AL 15 DE MAIG
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Glòria Barrete, nova directora de 
Catalunya Religió

La periodista Glòria Barrete Vélez és des d’aquesta setmana 
la nova directora de Catalunya Religió. El nomenament de la 
nova directora es va aprovar en el darrer patronat de la Funda-
ció Catalunya Religió. Glòria Barrete forma part de la redacció 
de Catalunya Religió des de fa nou anys. Laura Mor, després 
de gairebé deu anys a Catalunya Religió, els dos darrers com 
a directora, inicia una nova etapa professional però continuarà 
formant part de l’equip com una de les col·laboradores desta-
cades.

Junt amb Laura Mor, va rebre el Premi Memorial Bisbe Carrera 
pel monogràfic Joves i Església publicat a Catalunya Religió 
l’octubre de 2018. Llicenciada en Periodisme (UAB, 2010), tam-
bé s’ha format en Community Management (Funed, 2012) i en 
Comunicació i Religió a l’Era Digital (Blanquerna, 2016).

Amb Glòria Barrete com a nova directora es dona una conti-
nuïtat plena a l’aportació de Catalunya Religió com a referent 
de l’actualitat religiosa i a l’equip de la casa, i es manté una 

redacció jove i sensible als principals reptes socials sobre els 
també cal recollir l’aportació de les religions. (Font: Redacció 
AMIC)

Martí Saballs posarà en marxa un 
suplement de notícies financeres per 
a tots els mitjans de Prensa Ibèrica
Després de més de cinc mesos des del fitxatge per Prensa 
Ibèrica, Martí Saballs està donant els últims retocs al seu nou 
projecte de comunicació econòmica i financera dins del grup de 
Moll, explica Óscar Gutiérrez Martínez a Confidencial Digital. 
Saballs posarà en marxa un suplement d’informació financera i 
empresarial amb què Premsa Ibèrica intenta millorar l’actualitat 
informativa que es difon a totes les seccions econòmiques dels 
més de vint mitjans de comunicació del grup.

Aquest nou projecte coincideix amb el primer aniversari d’El 
Periódico d’Espanya, l’últim diari en paper que ha sortit als 
quioscos els darrers temps. Des de la direcció del mitjà han 
organitzat diversos actes per celebrar aquesta efemèride, en 
un context en què també van néixer altres mitjans de comuni-
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cació com El Debate, 7NN i es va rellançar The Objective, on 
s’estrenava Álvaro Nieto. (Font: MAE)

Premsa Ibérica planeja la compra d’El 
Correo Gallego

El grup editorial propietat de Javier Moll està a punt de comprar 
Editorial Compostela, empresa editora d’ El Correo Gallego que 
va entrar en concurs de creditors el mes de juny passat. Segons 
ha pogut saber prnoticias.com, Prensa Ibérica adquirirà Edito-
rial Compostela, i per tant, l’històric diari amb seu a Santiago de 
Compostela. L’objectiu del grup editorial és guanyar presència 
a Galícia, on ja edita Faro de Vigo i L’opinió de la Corunya. El 
Jutjat Mercantil número 2 de la Corunya va declarar al juny en 
concurs voluntari de creditors Editorial Compostela SA després 
d’acreditar el seu estat d’insolvència. Una circumstància entesa 
a Premsa Ibèrica com una oportunitat de mercat.

Amb l’adquisició d’El Correo Gallego, Premsa Ibérica continua 
la seva expansió i es consolida com el segon grup amb més 
lectors a l’estat espanyol amb 2,4 milions. Una xifra que es tra-
dueix en un 26,6% de l’audiència total, segons dades de l’Estudi 

General de Mitjans. Així, un de cada quatre lectors espanyols 
llegeixen un o més diaris editats pel grup de Javier Moll. (Font: 
Prnoticias)

El País estrena un canal de vídeo per 
a televisió connectada

El diari El País inaugura, a partir del proper diumenge 23 
d’octubre, un canal de vídeo per a televisió connectada (FAST, 
Free Ad-supported Streaming Television, per les sigles en an-
glès). L’emissió, disponible a l’espai Samsung TV Plus i la pla-
taforma de televisió en streaming Tivify, recollirà la producció 
audiovisual del diari amb una programació diària enfocada a 
reportatges, entrevistes, temes de recerca, ciència i formats 
d’entreteniment.

El canal de vídeo comptarà amb més de set hores diàries de 
contingut, que aniran des de reportatges sobre la recerca de 
l’origen del canvi climàtic o el programa de Leontxo García, que 
esmicola les millors partides d’escacs de la història, a les recep-
tes de cuina de El Comidista. (Font: MAE)
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Diari de Rubí obre nova etapa i serà 
quinzenal

 
Diari de Rubí inicia aquest mes d’octubre una nova etapa, pas-
sant de ser un setmanari a ser una publicació quinzenal, que 
inclourà més pàgines, més tirada i nous continguts. El diari 
apostarà per oferir als lectors més reportatges, més entrevistes, 
més opinió i espais de reflexió i altres noves seccions relacio-
nades amb la ciutat, sense deixar de banda el més destacat de 
l’actualitat rubinenca.

“Després dels anys difícils de la pandèmia, les pujades con-
secutives del cost del paper i de la impressió i l’increment dels 
preus en general han propiciat la decisió d’apostar per reinven-

tar-nos i apostar per un nou format, ja que creiem que la ciutat 
es mereix tenir un mitjà de comunicació en paper, fet aquí i 
majoritàriament per gent de Rubí. Per això, seguirem al peu del 
canó”, comenten des del mitjà.

A més, tota l’actualitat local es podrà seguir de manera imme-
diata a través de la web del mitjà (www.diariderubi.com) i de 
les seves xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter). D’altra 
banda, en aquesta nova etapa, es mantindran les edicions es-
pecials de Nadal, Festa Major i Eleccions Municipals. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Diari de Rubí)

Les inscripcions als Premis Impacte 
creixen un 40%

Els Premis Impacte 2022 han rebut 140 candidatures, un incre-
ment del 40% respecte de l’anterior edició, segons informa el 
Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya. Les pro-
postes presentades estan formades per campanyes, accions, 
projectes o professionals del sector que competiran en les nou 
categories en què s’estructuren els guardons: Social, Sosteni-
bilitat, Diversitat, Tecnologia, Comercial, Corporatiu, Internacio-
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nal, Talent internacional i Talent jove. A aquestes s’hi suma el 
Premi d’Honor, decidit per la junta de govern del Col·legi. Els 
guanyadors es donaran a conèixer el 3 de novembre.

Els Premis Impacte mantenen la mateixa fórmula de l’anterior 
edició, amb dues parts diferenciades: un programa de con-
ferències al matí a El Hub del Màrqueting i la Comunicació de 
Catalunya, i el lliurament dels guardons a la tarda al Cosmo-
Caixa. A continuació, es recuperarà la festa sectorial per tancar 
la jornada. (Font: Comunicació21)
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Els reptes de dades dels editors per al 
2023 i com afrontar-los
Per Anton Liaskovskyi, CEO AdPlayer.Pro /  Whats New in Pu-
blishing

Malgrat la seva ràpida recuperació de la interrupció dels darrers 
anys, el mercat global de la publicitat digital s’enfronta a nous 
i seriosos reptes el 2022. Pel que fa a l’oferta, molts editors 
s’enfronten a tasques complexes relacionades amb la noció de 
“dades”, que inclou tant les dades personals dels seus usua-
ris com les dades publicitàries; l’assoliment dels seus objectius 
d’ingressos el 2023 dependrà inevitablement de com es faran. 
ser abordat. 

Accés a dades de qualitat en un entorn segur per a la pri-
vadesa
La importància del compliment per part dels editors de les lleis 
i regulacions de privadesa de dades regionals i específiques de 
cada país ha crescut enormement en els últims anys. I tot i que 
la majoria dels editors han ajustat amb èxit les seves pràctiques 
de processament de dades a GDPR i CCPA, la possibilitat que 
s’aconsegueix de la Llei federal de privadesa dels Estats Units 
(ADPPA), la nova llei de reforma de dades del Regne Unit pot 
complicar la seva gestió operativa i altres que puguin anar sor-
gint en més països.

Això no només significa una altra auditoria exhaustiva de les 
seves polítiques de recollida de dades de primera part (i la seva 
millora oportuna, si cal), sinó també la urgència creixent de se-
leccionar entorns de qualitat i de privadesa per a la creació de 
conjunts de dades combinats amb finalitats publicitàries. també.

Com afrontar això? L’ús de les anomenades sales netes de 
dades serà sens dubte una solució de treball per a editors de 
nínxols específics, mentre que els jugadors més grans poden 
mantenir-se centrats en l’actualització de les seves plataformes 
de dades CX internes.
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Curiosament, un altre ajornament de la desactivació de les ga-
letes de tercers a Chrome fins al 2024 pot tenir efectes tant po-
sitius com negatius en les polítiques de dades dels editors. En 
el costat positiu, la pressió per desenvolupar solucions eficients 
però segures per a la privadesa amb prou rapidesa ha creat un 
impuls. D’altra banda, la tasca en si no va enlloc i és probable 
que els anunciants frenin la implementació i les proves de la 
nova tecnologia de dades pròpia dels editors.

A més, la consolidació del mercat de la tecnologia publicitària 
en curs pot obrir el camí al desenvolupament de noves tecno-
logies de resolució d’identitats basades en la demanda, prou 
sofisticades com per competir amb les solucions existents.

Reptes de mesurabilitat de les dades
Si ja estàs cansat de les discussions sobre la publicitat im-
mersiva i les NFT, hi ha una nova paraula de moda, que està 
guanyant més força a la publicitat en línia: el mesurament de 
les dades d’atenció. Tot i que el valor de l’atenció dels especta-
dors cap als creatius publicitaris, especialment en la publicitat 
de vídeo digital, sempre ha estat enorme, la seva mesurabilitat 
sovint ha suscitat dubtes.

No obstant això, donada la ràpida evolució de les solucions tec-
nològiques d’anuncis de vídeo durant els darrers anys, un nom-
bre cada cop més gran d’anunciants de vídeo, per exemple, ai-
xequen el mesurament de l’atenció dels anuncis al capdamunt 
de la llista de les seves prioritats.

Des de la perspectiva d’un editor, això pot significar la necessi-
tat d’implementar tecnologia de tercers a les seves propietats 
digitals o desenvolupar les seves solucions internes. Tots dos 
requereixen recursos operatius excessius i posen una pressió 
addicional a la velocitat de càrrega del seu lloc web/aplicació, 
entre altres coses.

L’anunci de Google del proper canvi d’Universal Analytics a 
Google Analytics 4 només s’afegeix a la llista de tasques ur-
gents, obligant els editors a començar la formació GA4 del seu 
equip tan aviat com sigui possible, o bé prendre mesures im-
mediates i moure’s. el seu negoci a una plataforma d’anàlisi 
totalment diferent.

Com afrontar això? No hi ha millor moment que el present 
per triar una plataforma d’anàlisi utilitzada, i posposar-la només 
farà que les coses siguin més difícils. En vista d’això, si bé la 
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temporada de vacances d’hivern no és el millor moment per a 
un gran canvi, perdre l’oportunitat de fer-ho els primers mesos 
del 2023 podria ser un error.

Reptes de la sostenibilitat
Hi ha un repte més: la necessitat creixent dels editors d’ajustar 
i modificar les seves pràctiques de dades per reduir la seva pe-
tjada de carboni. Tot i que el problema del canvi climàtic no és 
nou, i les discussions acalorades sobre com fer compromisos 
més sostenibles en la indústria de la publicitat digital estan en 
curs, el tema està guanyant més importància.

Els principals anunciants, especialment als segments de primer 
nivell, estan demostrant un interès cada cop més gran en com 
els seus socis subministradors adopten estàndards de sosteni-
bilitat en la seva plantilla i gestió del flux de treball, així com en 
les seves pràctiques de dades.

I tot i que les solucions en els dos primers casos poden semblar 
força òbvies (per exemple, canviar a una oficina híbrida, menys 
viatges amb més trucades de Zoom), la necessitat de processar 
i analitzar fragments cada cop més grans de dades dels clients 
condueix inevitablement a l’augment de la càrrega del servidor 

de dades, per tant, s’afegeix una petjada de carboni addicional 
en lloc de reduir-la.

Com afrontar això? Inevitablement, els editors hauran de re-
estructurar les seves pràctiques de dades en general, canviant 
tot el seu paradigma de “processar totes les dades, seleccionar 
el que calgui més tard” a “limitar el processament als segments 
de dades seleccionats”. 

Més important encara, reconsiderar les associacions amb pro-
veïdors d’allotjament, és a dir, optar per venedors que utilitzen 
fonts d’energia renovables, també seria una bona idea. (Info-
grafia: Playwire)

Ahir, dijous, va arrencar la Catosfera 
2022, comunicació i internet

La  14a edició  de la  Catosfera  de Girona acabarà dissabte, dia 
22, enguany amb més activitats experiencials que mai, pensa-
des per a tots els públics. A banda d’activitats a l’ Auditori Josep 
Irla, com és habitual, també se’n celebren al Parc UdG  i a la 
Sala La Mirona.
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La Catosfera és un cicle de debats, tallers i xerrades inspira-
dores per a tots els públics sobre comunicació digital i novetats 
tecnològiques, que ha esdevingut el punt de trobada anual dels 
sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana. Orga-
nitzada per l’Associació Catosfera i l’Ajuntament de Girona, la 
Catosfera ha incorporat també a l’aplec inicial de blocaires  –i 
més tard tuitaires– que va constituir el seu esperit fundacional, 
la dimensió empresarial del sector a Catalunya.

Totes les sessions quedaran enregistrades i es podran con-
sultar a posteriori. Cuatre sessions que es retransmeten en 
streaming. Es poden a 2022.catosfera.cat: avui, divendres, pel 
matí, jornada DonaTIC, al Parc UdG) i per la tarda, jornada Ci-
berseguretat, a l’auditori Josep Irla. I demà, dissabte, també a 
l’auditori Josep Irla, SEO Day.

L’objectiu de la Catosfer és convertir-se en “aparador” del que 
està passant al món digital català. Entre les activitats previstes, 
hi haurà també pòdcasts en directe, un campionat de locució 
de videojocs en català o una jornada dedicada al cas Pegasus 
amb la participació d’experts en ciberseguretat. Les jornades es 
clouran amb una “festa” a la Sala Mirona,  amb espectacles en 
viu i la gran final de la gira Tindercat. (Font: MAE – il·lustració: 
extradigital)

El consum d’Internet de setembre 
puja dos punts

Temps consum Internet: 
la mitjana diària de con-
sum per persona és de 
119 minuts, -6 minuts 
menys que durant el mes 
de setembre del 2021, se-
gons l’estudi mensual de 
Barlovento. Per edats, el grup dels 25 als 34 anys és el que més 
temps dedica a navegar per Internet.
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El mes de setembre del 2022 el nombre de visitants únics a 
Internet és de 37,1 milions, fet que suposa 806.000 de visitants 
més que el mateix mes de l’any passat, un 2% més.

Els dominis amb més nombre de visitants únics al setembre 
de 2022 són youtube.com (35,6 milions), google.com (34,3 mi-
lions) i facebook.com (29,6 milions). Podem conèixer l’estudi 
del mes de setembre de Barlovento. CLICAR AQUÍ  (Font: MAE 
– infografia: Barlovento)

Espanya té catorze podcasts de 
notícies diaris

Els podcasts de notícies 
diàries a Espanya estan 
agafant força, segons una 
nova anàlisi del panora-
ma sonor del país. Inves-
tigadors de la Universitat 
Miguel Hernández, d’Elx, 
van analitzar els catorze podcasts de notícies originals diaris 
principals a la plataforma de descobriment de podcasts espan-

yola iVoox i a Apple Podcasts. Dels 14, 10 són produïts per mi-
tjans espanyols com El País, El Mundo, elDiario, i Cadena SER. 
Els quatre restants són produïts per podcasters independents.

El 41% de la població espanyola va declarar haver escoltat un 
podcast almenys un cop al mes l’any 2021. Les empreses de 
mitjans espanyoles van començar a introduir-se en podcasts de 
notícies diàries el 2018, llançant butlletins de notícies breus per 
a parlants intel·ligents, segons els autors de l’informe —els pro-
fessors  Miguel Carvajal, Cristian-Ramón Marín-Sanchiz, and 
Carlos J. Navas-. Durant els darrers dos anys, els mitjans de 
comunicació heretats del país han llançat podcasts de notícies 
més detallats, seguint els passos de programes com The Daily 
de The New York Times i Today in Focus de The Guardian.

L’audiència varia molt entre els catorze podcasts, i els inves-
tigadors van assenyalar que els enquestats tenien una “visió 
negativa” de les eines i dades disponibles per entendre el pú-
blic dels podcasts (tot i que aquest no és un problema exclusiu 
d’Espanya). Els productors dels podcasts independents, però, 
van informar que la seva audiència estava en gran mesura a 
l’alçada de la dels podcasts dels principals mitjans de comu-
nicació. Ho podem comprovar des d’aquest butlletí de l’AMIC 
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llegint un resum de l’estudi L’ecosistema de podcasts de notí-
cies diàries des de les perspectives estratègiques i del model 
de negoci. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: El País)

Google actualitza la visualització dels 
resultats i anuncis de cerca a mòbils

Google ha anunciat canvis en el disseny dels resultats i dels 
anuncis al cercador amb la intenció de fer més senzill identificar 
llocs web i empreses d’una simple ullada. Es tracta d’una actua-
lització emmarcada en la voluntat de les companyies, segons 
ha expressat en un comunicat, de fer Google Search un espai 
més intuïtiu i visual, i oferir més informació sobre els llocs web 
que l’usuari veu perquè pugui sentir-se segur sobre les pàgines 
que visita.  

Així, afegireu noms de llocs als resultats de cerca en dispositius 
mòbils, perquè puguin identificar-se més fàcilment, i actualit-
zarà la mida i la forma del favicon (el logotip o icona d’un lloc 
web) perquè sigui més senzill de veure i identificar. Dues modi-
ficacions que també s’estendran a Google Ads amb la intenció 

d’ augmentar la claredat dels anuncis i la transparència dels 
anunciants.

Aquests canvis es produeixen després d’anys en què la visualit-
zació dels resultats de cerca de Google i els anuncis han estat 
molt similars i , per tant, complexos d’identificar i diferenciar. 
(Font: Reason Why)

Meta eliminarà els articles instantanis 
per a les notícies

Meta estaria preparant el final dels articles instantanis, amb 
l’objectiu de reestructurar i dirigir els recursos a funcions que 
estiguin dins de les preferències de l’usuari, com els formats 
de vídeo, segons ha informat Engadget. L’empresa va crear 
aquest concepte el 2015 per a Facebook amb la idea que les 
notícies dels mitjans de comunicació carreguessin més ràpid en 
l’aplicació, donant una millor experiència als usuaris.

Segons comenta Engadget, Meta finalitzarà el suport per a 
aquest tipus de contingut a mesures del mes d’abril que ve, 
perquè els seus usuaris passen més temps veient vídeos, es-
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pecíficament de curta durada, i menys llegint notícies i contin-
gut polític. “Actualment, menys del 3% del que la gent de tot el 
món veu al Feed de Facebook on publicacions amb enllaços a 
articles de notícies”, van indicar des de la companyia.

La finalització dels articles instantanis trigarà sis mesos per-
què els mitjans de comunicació reorganitzin la seva estratègia 
a Facebook, ja que després de la finalització d’aquest apartat 
els enllaços publicats dirigiran les persones directament a la 
pàgina web del mitjà, fet que implica algunes demores a la na-
vegació. (Font: Engadget)
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Per què la publicitat digital estarà 
més contenta que un gínjol sense les 
“cookies” a la seva vora
Per Esther Lastra / Marketing Directo

 
La mort de les galetes de tercers va sumir durant molt de temps 
en l’angoixa als anunciants, els publishers i les empreses ad 
tech. Al cap i a la fi, les galetes han estat durant molt de temps 
la columna vertebral de la publicitat digital. No obstant això, en 
una taula rodona celebrada recentment al congrés Digital Mar-
keting Days, a Hamburg (Alemanya), la indústria de la publicitat 
digital va semblar estar preparada al 100% per a l’imminent de-
falliment de les galetes (que gairebé ningú no tem).

“No tots els anunciants estan, això sí, preparats per igual per a 
la desaparició de les galetes” , va advertir Christian Bachem, de 
la consultora Markendienst. “I això s’aplica tant a les possibili-
tats estratègiques de treballar sense galetes en un futur proper 
com al desenvolupament de taxonomies pròpies per apostar 
pel màrqueting contextual”, va asseverar. “Resulta, en tot cas, 
útil, que Google hagi demorat un any la mort de les galetes”, es 
va congratular Bachem.

La companyia de Mountain View deixarà de procurar suport a 
les galetes de tercers al seu navegador Chrome a mitjans del 
2024 i no el 2023, com estava inicialment previst. Pot ser que 
l’òbit de les galetes s’hagi ajornat, però el cert és que aquestes 
ja estan al llit de mort i la seva rellevància ha patit un fortíssim 
prolapse els últims anys. “A l’àrea de la publicitat digital amb 
prou feines veiem IDs a la meitat dels anuncis”, va assegurar 
Marius Rausch, general mànager de Xandr a Europa Central.

La indústria de la publicitat digital s’està preparant des de 
fa temps per a la mort de les “cookies” de tercers
Pel que fa a les alternatives a les moribundes galetes, en-
tren inevitablement en joc solucions ID com les de LiveRamp. 
L’empresa nord-americana, anteriorment coneguda com a 
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Acxiom, ofereix una solució d’identificació que els anunciants 
poden utilitzar per implementar campanyes personalitzades 
sense l’ús de galetes de tercers.

“No hi ha cap ‘publisher’ que ja no hagi abordat l’assumpte de la 
defunció de les ‘cookies’” , va emfatitzar Kolja Brosche, country 
manager de LiveRamp a Alemanya. “Els publishers han arribat 
a la conclusió que no poden treballar únicament i exclusivament 
amb una solució ID”, va recalcar.

La mort de les galetes de tercers es tradueix inevitablement en 
l’auge de les dades first-party. Molts anunciants estan actual-
ment enfocats a la generació de dades first-party i a la forja de 
col·laboracions en aquesta àrea. En aquest àmbit s’ha fet molta 
feina i “veurem tests molt aviat”, va profetitzar Brosche.

Per als publishers i els anunciants el viratge cap a una publicitat 
sense galetes és de naturalesa gairebé oposada. Mentre els pri-
mers han de desmantellar bona part de les infraestructures amb la 
desaparició de les galetes, els segons han d’aixecar els fonaments 
d’estructures de nova fornada. “Hem de recordar, no obstant, que 
les galetes van ser una mena de crossa des del principi. I està bé 
escapolir-se d’aquesta crossa per sempre”, va afirmar Bachem.

D’altra banda, significa l’adéu de les galetes l’inici d’una nova 
era marcada per la col·laboració? Tot apunta que sí. “El tema 
de les anomenades ‘data cleanrooms’ està en plena expansió”, 
va dir Brosche. I ja hi ha molts exemples en aquest sentit. Les 
dades cleanrooms impliquen la vinculació de les dades first-
party de diverses empreses complint en tot moment amb les 
regulacions en matèria de protecció de dades.

La fi de les galetes es traduirà així mateix en el ressorgiment 
de la publicitat contextual, que és, això sí, una mera mesura 
complementària per afrontar el que s’acosta. “No hi ha mesures 
excloents entre si. Es tracta d’amalgamar diverses mesures de 
manera simultània”, va destacar Rausch. (Infografia: elceo.com)

Així ha canviat la pandèmia i la crisi a 
la Generació X: com afecta la mitjana 
edat
A la llista d’anàlisis de qüestions demogràfiques que preocupen 
als marketers, la generació Z i els mil·lennistes solen ocupar les 
posicions destacades, Però en l’estudi dels consumidors més 
joves –fins i tot si els millennials ja no són tan joves– no s’ha de 
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perdre de vista que el mercat no són només ells i que el context 
també impacta en els altres grups. És el que passa amb la Ge-
neració X, la dels nascuts al llarg dels 70. Aquests consumidors 
també s’han vist afectats per les crisis successives d’aquests 
darrers anys, que han canviat com es comporten, què els in-
teressa i què consumeixen. La mitjana edat –a què pertanyen 
per les seves edats actuals– també està havent de canviar les 
coses i l’estratègia de màrqueting ho ha de tenir present.

D’entrada, com apunta una anàlisi d’Insider Intelligence -Gen X 
amid the Pandemic Report, que parteix d’una mostra nord-ame-
ricana- els X estan en una situació més precària que els baby 
boomers. Tot i que estan en una posició millor que milllennials 

i Z, la riquesa dels X només s’acosta a la meitat de la riquesa 
dels baby boomers. Ells també estaven encara recuperant-se 
de la crisi del 2008, com els millennials, i per això la crisi última 
no ha ajudat els seus hàbits de consum. Estan canviant com 
compren o fins i tot quins mètodes de pagament per navegar 
la crisi.

Si ja els X no són tan rics com els baby boomers, l’estudi assen-
yala que la meitat d’aquest grup demogràfic ha perdut ingres-
sos durant la pamdèmia. Un 13% ha vist com era acomiadat, un 
18% com li retallaven el sou i el 29% com li reduïen les hores de 
feina pels efectes de la pandèmia. Insider Intelligence no dóna 
les dades d’altres generacions per fer la comparació, però no 
hi ha dubte que aquestes xifres demostren que sí que han can-
viat les realitats econòmiques d’aquests consumidors. De fet, 
durant la pandèmia s’han tornat compradors més digitals. Fins i 
tot, han comprat més en supermercats en línia, cosa que abans 
no feien. Dos terços del grup reconeix que ara es sent més cò-
mode usant eines digitals per comprar productes d’alimentació. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Gen X amid the Pande-
mic, d’Insider. CLICAR AQUÍ  (Font: MAE - 
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Previsió global de màrqueting 
vivencial 2022-2026, segons Pqmedia

 

  
La nova previsió de màrqueting vivencial global de PQ Media 
2022-2026 és la 9a edició de la biennal de referència de rendi-
ment per al sector del patrocini d’esdeveniments de consum i el 
màrqueting d’esdeveniments en directe i és la primera i única 
font d’intel·ligència de mercat completa i accionable que co-
breix un dels segments més grans de la indústria dels mitjans 
de comunicació a tot el món. 

Després d’un enfonsament sense precedents del 25,7% el 
2020, a causa del cop econòmic de la COVID-19 que va supo-
sar un cop càstig a un dels segments mediàtics amb més crei-

xement constant durant dues dècades, el màrqueting vivencial 
de consum va repuntar un 8,2% el 2021 fins als 67,63 milions 
de dòlars, segons la nova previsió global de màrqueting viven-
cial 2022-2026.

I tot i que la pandèmia va causar danys massius al sector 
d’esdeveniments de consum el 2020 que no van tenir paral·lel 
en la història de la indústria de la publicitat i el màrqueting, el 
màrqueting vivencial va a ritme de créixer un accelerat 11.1% 
fins als 75.16 milions de dòlars el 2022, ja que un dels seg-
ments més grans de la indústria dels mitjans de comunicació 
continua recuperant-se del profund impacte de la pandèmia i 
les seves rèpliques a tot el món.

Dit això, el màrqueting vivencial dels consumidors no assolirà els 
nivells de despesa previs a la pandèmia fins al 2024. Però el fort 
desig per part dels principals anunciants i venedors de guanyar 
consciència de marca entre els consumidors objectiu, de crear as-
sociacions de marques positives i produir un augment de les ven-
des continuarà afavorint el màrqueting vil en l’era post pandèmia.

No obstant això, el màrqueting vivencial s’està convertint en 
una part més important de les campanyes de màrqueting a 
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causa de les millors mètriques i el compromís amb els clients. 
Creixement del patrocini d’esdeveniments de consum impulsat 
per nous llocs que accepten acords de patrocini. Per exemple, 
diverses lligues esportives –amateur, universitària i professio-
nal– han començat a permetre missatges patrocinats en are-
nes, espais de terra, uniformes, entre d’altres.

El màrqueting d’esdeveniments de consum en directe creix 
més ràpidament que els patrocinis d’esdeveniments de consum 
perquè proporciona a les marques accés exclusiu als consu-
midors objectiu, així com a esdeveniments més de base que 
s’organitzen enmig de l’augment de la popularitat dels esports 
juvenils locals, els esports universitaris i les causes. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix el resum executiu del Global Ex-
periential Marketing Forecast 2022-2026, de pqmedia. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: pqmedia)

Un estudi de Best mostra les 
tendències contradictòries que 
triomfaran el 2023

La polarització com a dualitat 
d’extrems antagònics confron-
tats que està en simbiosi per-
manent i oscil·la en el seu propi 
eix es converteix, el 2023, en el 
focus de les tendències en màrqueting i comunicació.

Segons l’estudi de Best, la tendència està provocant que les mar-
ques i les organitzacions es defineixin i es mostrin en un costat de 
la polaritat en comparació amb l’altre costat i fins i tot permetent 
les seves contradiccions. El ser més ying i menys yang, emocional 
o racional, positiu o negatiu, o masculí o femení no ens converteix 
en millors empreses però si concreta els atributs que defineixen el 
seu caràcter, polítiques, conducta, ideologia, estructura i esperit.

Tradicionalment, la política comunicativa de les companyies 
passava per trobar un punt neutral que era canviant i on es 
navegava sense radicalitzar-se en cas d’arribar als extrems. 
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Igual que en la física, la matèria està regulada per tres camps 
electromagnètics (positiu-negatiu-neutre) si hi ha un excés o 
defecte es produeix un desequilibri que afecta les tres. El 2023 
i per influència del món metavers, les empreses i els humans 
viuen la seva vida real dins d’un espai virtual, on la neutralitat 
poc importa i l’equilibri de l’eix no es troba justament al mitjà de 
la polaritat o en la neutralitat, sinó en un extrem.

El nou estudi fa públiques les Tendències en màrqueting i comu-
nicació 2023: L’era de les contradiccions. Un document escrit per 
un grup d’experts per debatre sobre la polarització que ha arribat 
a les marques, perquè com diu el preàmbul, vivim en un escenari 
on la polarització s’ha convertit en l’eix de la comunicació. Des 
d’El Butlletí de l’AMIC podeu conèixer l’estudi. CLICAR AQUÍ 
(Font: Mediàtic/àmbit d’Estratègia – infografia: lacaja.company)

El Govern espanyol ja ha licitat 
contractes publicitaris per valor de 100 
milions aquest any, el triple que el 2021
L’Administració General de l’Estat ha licitat campanyes publi-
citàries per valor de 100 milions d’euros des de començament 

d’any, IVA inclòs. Per posar-ho en context, l’anunciant privat més 
important l’any passat va ser L’Oreal, que va dedicar a la compra 
de mitjans 71 milions d’euros a Espanya. L’Executiu de l’estat ha 
tramitat 44 campanyes institucionals des de començament d’any.

La despesa en compra de mitjans de l’Estat central és aquest any 
gairebé la triple que en el mateix període del 2021, quan es van 
licitar contractes amb agències per valor de 36 milions d’euros. 
Aquestes adjudicacions es produeixen sota l’empara de l’acord 
marc publicitari de l’Administració General de l’Estat. Per tenir la 
foto completa, a aquests 100 milions destinats durant aquest any 
a la compra de mitjans se li hauria de sumar el cost de la creativitat 
de les campanyes i també la inversió de les empreses públiques, 
que aquest any es preveu que arribi als 128 milions. El Pla de 
Comunicació i Publicitat Institucional preveu aquest any un pres-
supost publicitari de l’Estat central de 158 milions d’euros (sense 
comptar amb les empreses públiques) (Font: Dircomfidencial)

La CNMC insta Consum a “esgotar 
l’autoregulació abans de limitar”

Davant de l’esborrany presentat pel Ministeri de Consum del 
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Reial decret que regula la publicitat d’aliments i begudes adreça-
des al públic infantil, la Comissió Nacional de Mercats i la Com-
petència (CNMC) ha recordat a la cartera que dirigeix Alberto 
Garzón “l’obligació legal de esgotar les opcions d’autoregulació 
i de corregulació abans de limitar la comunicació comercial”. 

La CNMC s’ha pronunciat sobre l’esborrany del Reial decret 
sobre les comunicacions comercials d’aliments i begudes dirigi-
des al públic infantil que el juliol passat va enviar el Ministeri de 
Consum a l’entitat per avaluar-lo. I en la revisió, el regulador ha 
recordat l’ obligació legal d’esgotar la via de l’autoregulació i la 
corregulació abans de llançar una norma que reculli límits a la 
comunicació comercial.

Sobre la prohibició de la publicitat dels productes de confiteria 
de xocolata i sucre, barretes energètiques i cobertures dolces i 
postres; pastissos, galetes dolces i altres productes de pastis-
seria; sucs, begudes energètiques i gelats, la CNMC indica al 
ministeri la necessitat de justificar el perquè de la seva prohibi-
ció , ja que compten amb components similars a altres que no 
es prohibeixen. (Font: Ipmark)

La publicitat arriba a Netflix el 10 de 
novembre
Netflix inaugura una nova era per a les plataformes audiovi-
suals sota subscripció. A partir del 10 de novembre, la compan-
yia nord-americana oferirà una versió que inclourà publicitat. Es 
tracta d’una tarifa que tindrà un preu de 5,49 euros al mes i a la 
qual es podran acollir els usuaris que així ho desitgin.

Actualment hi ha tres modalitats de subscripció a Espanya. D’una 
banda, trobem un pla bàsic, el preu del qual és de 7,99 euros al 
mes. La tarifa estàndard, que puja a 12,99 euros, inclou la possi-
bilitat d’accedir a continguts des de dos dispositius diferents. Per 
acabar, la tafira o pla premium, amb un preu de 17,99 euros al 
mes, permet accedir a continguts des de 4 dispositius.

Amb aquest nou model amb anuncis es podran estalviar una 
mica més de dos euros, però a canvi hauran de bregar amb una 
mitjana de 4-5 minuts de publicitat per hora de visionat. Segons 
ha explicat Netflix, els anuncis tindran una durada entre 15 i 30 
segons, i podran aparèixer en qualsevol moment, tant al principi 
de la pel·lícula o sèrie que s’estigui veient en aquell moment 
com durant el seu desenvolupament. (Font: Prnoticias) 
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La tecnologia al servei de la qualitat i 
la informació creïble
Per Patricia de Almeida Catarino / Observador (Lisboa)

 
Durant els darrers dos anys, hem assistit a innovacions que han 
comportat canvis significatius en els patrons de la societat, con-
cretament pel que fa a les maneres de consumir la informació. 
En un món que s’enfronta a diversos xocs asimètrics (Covid-19; 
conflicte a Ucraïna), la confiança del públic en els mitjans s’ha 
convertit en una qüestió estratègica clau, que els permet refor-
çar la connexió amb la seva audiència.

Els canals d’informatius digitals han vist augmentar notable-
ment la seva audiència, així com el nombre de subscriptors 

digitals, fet que ha permès una recuperació dels ingressos del 
sector i la diversificació del públic objectiu. A Portugal, les subs-
cripcions de Público, per exemple, van créixer un 110% en els 
nou primers mesos del 2020, registrant una mitjana mensual 
de 29.809 subscriptors durant aquest període. La televisió tam-
bé ha vist un ressorgiment d’interès durant la crisi pandèmica. 
Les emissions de senyal obert –RTP, SIC, TVI– van créixer en 
audiència al voltant del 15,6%, registrant un augment de les 
entrades diàries de 153 mil espectadors, consolidant-se com 
la principal font d’informació per als portuguesos, segons da-
des de l’Observatori de la Comunicació (Obercom), seguit dels 
diaris en línia.

Pel que fa als nous formats, el podcasting també s’afirma cada 
cop més en l’ecosistema mediàtic portuguès, i en l’actualitat en 
particular, segons el “Digital News Report 2021” d’Obercom, i 
el 2021, el 41,5% dels portuguesos que utilitzen Internet diuen 
que han escoltat un podcast el mes anterior: un 31,1% més que 
el 2020 i un 7,2% més que el 2019.

Avui, amb notícies tan denses com complexes i amb el risc 
identificat de desinformació a les xarxes socials, la ciutadania 
torna a buscar fonts fiables. Això suposa una nova oportunitat 
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per als mitjans de comunicació, que segueixen tenint un paper 
important a la nostra societat. Han d’aprofitar-ho, apostant per 
la innovació tecnològica per produir una informació més quali-
tativa, didàctica i informada.

Ara està clar que la intel·ligència artificial, l’aprenentatge au-
tomàtic i les dades permeten als editors i periodistes ser més 
efectius a l’hora de trobar, comprendre, planificar i publicar con-
tingut rellevant. Amb aquestes tecnologies, el periodista és ca-
paç d’estar al dia amb el creixent volum de notícies d’arreu del 
món i generar més i millor contingut de qualitat, fets i verificats 
en menys temps i a menor cost.

Les situacions de crisi, com la guerra d’Ucraïna, afavoreixen el 
desenvolupament de notícies falses. La intel·ligència artificial 
(IA) pot verificar l’autenticitat de la informació mitjançant l’anàlisi 
de metadades i la comparació de la informació amb bases de 
dades, donant així als periodistes la possibilitat de detectar in-
formació falsa i evitar-ne la propagació. La visualització de da-
des permet als periodistes produir informació més educativa o 
“augmentada” amb informes i imatges que inclouen dades clau 
sobre el tema perquè els lectors puguin visualitzar-la amb més 
claredat. Finalment, l’automatització permet que aquest contin-

gut ric s’entregui a l’objectiu adequat en el moment adequat, 
creant compromís amb el públic. No obstant això, un estudi 
d’Obercom revela que només el 8-12% de les tasques actuals 
dels periodistes les realitzen sistemes automatitzats.

Ara, encara que els mitjans de comunicació han entès que els 
interessa dominar les innovacions -formats com el periodisme 
de dades, basat en informació estadística complexa i en cons-
tant actualització, han experimentat novetats molt significatives 
al nostre país-, la necessitat d’invertir en innovació va acom-
panyar mitjançant una bona estratègia d’implementació i les 
habilitats necessàries és una realitat global.

L’objectiu combinat d’aquestes tecnologies és, per descomp-
tat, explicar millor la informació per generar confiança pública, 
generar un públic qualificat i fidelitzar. (Infografia: BigData Ma-
gazine)
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Microsoft presenta eines de disseny 
i creació d’imatges impulsades per 
Dall-E

 
Microsoft està fent una ferma aposta per la intel·ligència arti-
ficial, tal com ha assenyalat aquesta setmana a la seva con-
ferència anual Ignite per a desenvolupadors, celebrada el 12 
d’octubre passat. La tecnològica ha presentat dues noves 
aplicacions, Microsoft Designer i Image Creator, que integren 
Dall-E 2, el sistema desenvolupat per la firma OpenAI capaç de 
generar imatges a partir de descripcions de text. 

L’objectiu de la companyia és oferir solucions al consumidor 
per ajudar-lo a resoldre alguns desafiaments clau en crear 

i compartir contingut, així com despertar la seva imaginació i 
capacitat expressiva. Així, Microsoft Designer es presenta com 
una aplicació de disseny gràfic a Microsoft 365 que ajudarà els 
usuaris a crear publicacions per a xarxes socials, invitacions, o 
postals digitals en un instant.

Designer funciona amb tecnologia d’intel·ligència artificial, in-
clòs Dall-E 2 d’OpenAI, cosa que significa que pot generar ins-
tantàniament una varietat de dissenys amb un mínim esforç . 
Així, n’hi hauria prou amb descriure la imatge que sigui voleu 
obtenir i l’aplicació realitza el treball dur per crear alguna cosa 
única. Microsoft assegura que la tecnologia garanteix dissenys 
coherents, alineats, escalats correctament i bonics, fins i tot 
amb capacitat de disseny inherent o sense per part de l’usuari.

Al costat de Designer, Microsoft ha anunciat Image Creator, per 
a Bing i Edge, també recolzada en la intel·ligència artificial de 
Dall-E i amb què els usuaris podran crear imatges que enca-
ra no existeixen, limitades únicament per la seva imaginació. 
Seguint el funcionament de Dall-E, Image Creator crearà imat-
ges a partir d’una descripció de text, a la qual podeu afegir in-
dicacions d’ubicació, activitat o estil d’art. Es podrà accedir a 
aquesta eina navegant a la pestanya Imatges de Bing i fent clic 
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a “Creador d’imatges”; o mitjançant la icona Creador d’imatges 
a la barra lateral de Microsoft Edge. (Font: Reason Why – info-
grafia: Techtelegraph)

Pinterest llança una eina per ajudar 
els anunciants a detectar tendències

Amb Pinterest Trends es 
podrà obtenir informa-
ció més precisa sobre el 
comportament de planifi-
cació dels pinners, i així 
poder configurar les cam-
panyes a través de les 
creativitats i la segmenta-
ció. A més, els anunciants podran accedir també a la nova API 
de conversions de Pinterest que els brindarà una visió integral 
dels rendiments de les campanyes i les interaccions del públic 
amb els seus llocs web. En les properes setmanes, l’API de Pin-
terest també integrarà funcions de conversió a nivell global amb 
el soci comercial Shopify i el soci d’administració d’etiquetes 
Google Tag Manager.

Pinterest Trends és un complet sistema d’informació pioner a 
la indústria per detectar pics de cerques i temes populars. Els 
anunciants podran fer servir aquestes dades per identificar les 
tendències predominants entre el seu públic i adaptar així les 
seves creativitats, segmentació, promoció, contingut i calenda-
ris segons els temes que més interessin als usuaris. Aquesta 
eina ja està disponible a nivell global i es pot fer servir en múl-
tiples dispositius, amb una experiència millorada en ordinadors 
i tablets.

Quin tipus de tendències es podran detectar?: Tendències que 
li agraden al teu públic. Tendències per a dades demogràfiques. 
Tendències estacionals. En arribar als pinners en una etapa 
primerenca del procés de planificació, els anunciants poden 
mostrar al consumidor productes o serveis en un moment en 
què aquest està més obert a valorar diferents possibilitats. Amb 
l’eina Pinterest Trends, les empreses poden conèixer quin és 
el millor moment per mostrar determinats productes o serveis. 
(Font: Marketing News – infografia: Pinterest Newsroom)
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Adobe promet una increïble 
eliminació automàtica d’objectes al 
nou Photoshop

Per a tots els professionals, l’Adobe MAX 2022 és una gran cita 
per poder conèixer que té la companyia per a totes les eines 
creatives en línia. I la veritat és que han introduït diferents no-
vetats a la seva suite que poden ser realment interessants , tant 
per a les versions d’ordinador com la d’iPad, segons explica 
José Alberto Lizana a Genbeta.

En aquest cas es destaca sobretot les novetats que s’han realit-
zat a Photoshop CC, Photoshop per a iPad, Lightroom, Fresco 
i After Effects. En l’article de Lizana s’analitzen les principals 
característiques que poden interessar per a cada eina de pro-
gramari. El trobem en aquest link. (Text: MAE)

Chrome ja permet iniciar sessió a 
webs sense contrasenyes

La primavera passada Google, 
Apple i Microsoft es van aliar 
per acabar amb les contrasen-
yes i van presentar les anome-
nades Passkeys. L’objectiu: ini-
ciar sessió sense contrasenyes 
a webs i apps amb una nova 

idea per poder identificar-nos en accedir als programes i que 
pugui ser un sistema més segur que les contrasenyes que es 
poden filtrar o robar a través de phishing.

Després que Apple comencés el mes passat amb les Passkeys 
al seu programari , ara l’empresa que ha pres la següent mesu-
ra ha estat Google, per ara: a partir d’ara mateix les Passkeys 
comencen a arribar a Android i Chrome per a escriptori. Segons 
expliquen les empreses que advoquen per aquest sistema, 
Passkeys (o claus d’accés) són més segures que les contra-
senyes i que altres factors d’autenticació, ja que no es poden 
reutilitzar, no es filtren i no poden ser objecte de pesca (al no 
repetir-se sempre la mateixa).
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Per crear un Passkey per identificar-nos en una aplicació o lloc 
web haurem de fer servir un PIN, empremta dactilar, cara o iris, 
depenent de l’autenticació biomètrica amb què l’equip vingui 
equipat. Google podrà comprovar així que la persona que vol 
accedir a un servei és realment la propietària del dispositiu.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden provar la nova tecno-
logia en aquest lloc de demostració que permet ingressar amb 
un correu electrònic i una clau d’accés per provar el seu funcio-
nament al dispositiu. (Font: TechCrunch – infografia: la tercera.
com)

La versió final de WhatsApp per a 
Windows 10 i 11 per fi és una app 
nativa
Després de mesos d’espera, per fi WhatsApp Desktop s’ha 
actualitzat, transformant-se en una versió completament nati-
va igual que la beta. L’únic que hem de fer per comptar amb 
aquesta nova versió és descarregar l’aplicació de WhatsApp 
des de la Microsoft Store o actualitzar l’app en cas de comptar 
amb ella.

Quan hàgim vinculat el mòbil a l’aplicació, haurem d’esperar 
per veure tots els missatges als xats, ja que anirà sincronitzant 
els missatges. Tot i això, mentre sincronitza, podem continuar 
utilitzant l’aplicació. Si ens fixem, a la barra lateral podem se-
leccionar la pestanya de xats, estats, i ajustaments del perfil i 
aplicació. Aquesta versió compta amb la gran majoria de fun-
cions de l’app per a dispositius mòbils, encara que encara en 
falten algunes que aniran arribant a poc a poc. (Font: Genbeta)
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El nou model de negoci per als 
mitjans es troba en la fidelització a 
través d’ofertes no tradicionals
Per Dr. Dietmar Schantin, director de l’Institut d’Estratègies de 
Mitjans de Comunicació (Londres) / International News Media 
Association

Amb les publicacions que tanquen a un ritme alarmant i les re-
daccions que s’enfronten a reduccions importants, no és cap 
secret que els models de negoci hagin estat delmats per la in-
terrupció digital. Al mateix temps, hi ha molta experimentació 
i alguns èxits notables per trobar substituts al món connectat.

Però encara que estem d’acord que els models de negoci tradi-
cionals estan trencats, continuem pensant en els mitjans de co-
municació en funció dels seus valors tradicionals: el periodisme i 
els continguts. Històricament, una capçalera -la marca de notícies- 
està estretament vinculada al producte, i aquesta marca principal-
ment representa el periodisme o el contingut del punt de venda.

Els models de negoci encara es basen avui en dia: la venda de 
continguts periodístics en combinació amb continguts publicita-
ris de pagament.

Les coses són diferents en el món digital
Les taxes de creixement són lentes i s’aplanen més ràpidament. 
La taxa de rotació, la taxa de cancel·lació de les subscripcions 
digitals, és significativament superior al 50% de mitjana en 
molts mercats. Això significa que es necessita molta més aten-
ció per mantenir les subscripcions actuals i trobar substitucions 
quan els subscriptors marxin. Cada cop és més difícil arribar a 
clients potencials que estiguin disposats a pagar diners per un 
producte centrat en el contingut.

La conseqüència és que ara les editores de mitjans s’han am-
pliat per incloure altres productes i serveis a més del contingut, 
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alguns dels quals no són tradicionals per als mitjans de comuni-
cació, però ofereixen una extensió lògica de la marca.

És important augmentar l’ARPU (ingressos mitjans per usuari) i 
créixer amb els clients existents fent-los subscriure o comprant pro-
ductes o serveis addicionals i fidelitzar-los. Es poden construir nous 
paquets que ja no consisteixen exclusivament en continguts i pe-
riodisme, sinó que comencen amb la teva pròpia marca i inclouen 
ofertes que la gent considera “vitals” o almenys molt desitjables.

Aquestes ofertes solen incloure esdeveniments, conferències, 
viatges, seminaris, ofertes de comerç electrònic, jocs, receptes, 
serveis de màrqueting i altres productes. Les vendes a curt termini 
són menys importants que la fidelització dels clients a mitjà i llarg 
termini. Algunes empreses de mitjans, especialment a Europa, han 
empaquetat aquests productes en ofertes de membres, que lliguen 
estretament el client amb l’empresa oferint una varietat de produc-
tes i serveis exclusius que van molt més enllà del periodisme.

Els puristes podrien argumentar que aquestes ofertes di-
lueixen la missió dels mitjans de comunicació
Tanmateix, poden, de fet, potenciar el periodisme si són de gran 
qualitat i l’oferta està relacionada. Per exemple, molts consumi-

dors de notícies gaudiran de l’oportunitat, i probablement paga-
ran, d’assistir a una xerrada exclusiva a la vesprada i discutir 
temes rellevants amb un expert distingit, moderat per periodis-
tes experts.

L’èxit d’aquestes noves ofertes és decididament mixt. Tot i que 
moltes empreses estan desenvolupant aquestes iniciatives, els 
ingressos produïts en general són modests, probablement per-
què necessiten temps per tenir èxit. Els primers usuaris estan 
trobant un creixement dels ingressos.

Sens dubte, buscar aquestes noves fonts d’ingressos requereix 
una inversió de temps i recursos, i potser és un esforç compli-
cat. Sovint, les empreses no tenen els coneixements tècnics 
per a aquest tipus d’activitats, i el personal comercial ja gestio-
na una varietat de nous productes publicitaris.

El benefici material és només una petita part del que és 
important per a la fidelitat a la marca 
La part molt més important és el vincle emocional aconseguit 
mitjançant valors compartits, visions del món, objectius i acti-
tuds. Temes com la sostenibilitat, la família, la salut, la segure-
tat física i financera o la vida laboral sempre són fonamentals 
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per a les preocupacions de la majoria de lectors i usuaris. Ja 
no n’hi ha prou amb escriure sobre aquests temes i quedar-se 
al marge com a cronista. Les marques poden servir als clients 
amb una gran varietat d’ofertes sense degenerar en una lluita 
boja per diners en efectiu.

És útil examinar què estan fent les empreses de mitjans de 
comunicació en aquestes àrees i adaptar-les als vostres mer-
cats locals. Quan ens fixem en els que estan al capdavant 
d’aquestes activitats, queda molt clar que estan millor posicio-
nats per al present i el futur que els que s’adhereixen a les 
ofertes tradicionals. (Il·lustració: Rock Content)

Sense comunitat, el teu contingut no 
val res

La setmana passada va tenir lloc el News Impact Summit organitzat 
pel Centre Europeu de Periodisme en col·laboració amb Google 
News Initiative. La trobada es va fer a Praga sota el tema El futur 
de l’editorial. Com va concloure Patrick Boehler, cap d’estratègia 
digital de Radio Free Europe/Radio Liberty, al final del dia: “El con-
tingut ja no és el rei. La comunitat és.” Ho va raonar així:

“Els fets i el contingut de qualitat ja no són suficients. Heu de 
multiplicar els vostres esforços per arribar al vostre públic, per 
tornar-los a implicar. Per què ? Primer, perquè el públic ja no 
escolta. Com sabeu, la població ja no confia en els mitjans de 
comunicació i en els periodistes. L’observació és sempre la ma-
teixa a França, amb cada baròmetre de La Croix. Això també és 
cert a nivell internacional, com assenyala l’Informe de notícies 
digitals de l’Institut Reuters cada any.

“A més, la gent està cansada d’una informació que troba massa 
angoixada, massa complexa, massa repetitiva en el seu trac-
tament i en els seus temes... Cada cop és més difícil imaginar 
un futur on els mitjans de comunicació continuïn informant els 
ciutadans afectats pel cansament informatiu, evitar notícies o 
malentès de les notícies...
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“Per tant, ha esdevingut crucial que els mitjans de comunicació 
canviïn la seva relació amb el públic, si volen continuar sent 
consultats. Com seguir informant demà, en un context cada cop 
més incert i hostil cap als mitjans?”

Durant aquesta cimera, diversos periodistes i mitjans van com-
partir les seves pràctiques per reactivar el lector. Els resultats 
van molt més enllà de la restauració d’enllaços. Podem resumir-
los en tres:

1. Advocar per una causa justa, començant per informar de 
manera independent.
2. Mantenir alts estàndards de qualitat Encara que les condi-
cions siguin difícils.
3. Adaptar-se als usos del públic, formar part del seu temps. 
El 66% de la població consumeix informació al mòbil. Ja no hi 
ha res de què presumir si s’està present al mòbil. Ja no ens 
podem permetre no ser-hi. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: ami)

Els sindicats rebutgen la proposta de 
la patronal de la premsa d’augmentar 
els sous un 1%

El clima entre la patronal de premsa diària i els sindicats 
s’agreuja. Ambdues parts porten més de vuit mesos i sis reu-
nions negociant un nou Conveni Col·lectiu per a empleats de 
mitjans de comunicació. La patronal, l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), proposa que aquest text contempli una pu-
jada salarial de l’1% a una part de les plantilles .

En concret, l’organització vol aplicar aquest increment única-
ment a professionals que cobren un salari mínim comprès entre 
els 18.902 euros i els 21.683 euros bruts anuals (les categories 
de redactors i ajudant de redacció) i mantenir el dels redac-
tors en cap –en els 27.968 euros – i el dels caps de secció 
–de 24.628 euros–. Aquesta proposta no ha convençut els tres 
sindicats que negocien aquest conveni, Comissions Obreres 
(FSC-CCOO), Unió General de Treballadors (FeSMC-UGT) i 
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), que proposen 
que el percentatge de pujada salarial augmenti fins al 4% i que 
la seva aplicació inclogui els caps.
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L’únic punt en què sí que hi ha hagut consens ha estat eliminar 
la figura d’auxiliar de redacció -com fa anys que demanen els 
sindicats-, ubicada fins ara en una baula inferior a la d’ajudant 
de redacció , sobre la qual s’enquadrava un elevat nombre 
de contractes de periodistes de reconeguts mitjans, segons 
fonts sindicals. Els sindicats també defensen suprimir la figura 
d’ajudant , opció que no contempla la patronal, almenys de mo-
ment. (Font: Dircomfidencial)

Èxit del taller sobre Noves tendències 
de comunicació en format digital a 
Palma

El passat 17 d’octubre es va desenvolupar a Palma el Taller 
sobre “Noves tendències de comunicació en format digital”, per 

tal de donar impuls i modernitzar les redaccions dels mitjans de 
proximitat, en especial, el seu pas al món digital i el seu cons-
tant desenvolupament. L’esdeveniment ha comptat amb més de 
quaranta assistents i ha estat organitzat per la Direcció General 
de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, junta-
ment amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears.

L’objectiu del taller ha estat proporcionar les eines necessàries 
perquè la premsa de proximitat pugui explorar sobre noves for-
mes de comunicar per als mitjans digitals i conèixer les tendències 
internacionals de futur per a la premsa impresa i digitals, amb un 
enfocament cap als mitjans de proximitat en llengua catalana.

L’acte fou inaugurat per Ramon Grau, president d’AMIC Illes 
Balears, entitat formada per cinquanta-tres mitjans impresos i 
digitals de les Illes Balears. “L’AMIC aposta per tres grans eixos: 
la utilitat per als mitjans, la representativitat i la professionalit-
zació del col·lectiu. En aquest sentit, apostem per la formació i 
la innovació dels nostres mitjans amb l’organització de jornades 
com la d’avui”, va palesar Grau.

Seguidament, Beatriu Defior Barcons, directora general de la Di-
recció General de Política Lingüística del Govern Balear, va su-
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bratllar que “internet és el futur, molts de vosaltres sortiu en edició 
digital i des de la Direcció General de Política Lingüística tenim 
clara la potència de les xarxes socials com a noves vies de comu-
nicació i com a suport de mitjans en canvi constant, el qual implica 
noves maneres de comunicar-se i adaptar-se a nous llenguatges. 
A més des de la Direcció, volem i contribuïm en l’adaptació dels 
mitjans a les xarxes socials per fer-ho amb garantia i força”.

El taller s’ha iniciat amb la ponència de Carmina Crusafon, docto-
ra en Comunicació de la UAB, que ha exposat la ponència “Què 
està passant a nivell internacional a la premsa de proximitat? 
Tendències i casos d’èxit”. “Per pal·liar la crisi de la confiança 
cal invertir en marca, fer una nova definició dels mitjans i aportar 
una oferta d’informació i entreteniment de qualitat vinculada amb 
el correu electrònic durant el dia a dia”, va aconsellar Crusafon.

A continuació, Tània Carrobé, directora de Màrqueting i Projec-
tes digitals d’Xtratègics, ha realitzat una proposta de formació, 
teòrica i pràctica, que engloba un seguit de conceptes: comu-
nicació oberta en xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok, YouTube, Twitch i Spotify); conèixer i aprendre a utilit-
zar els nous formats dels canals digitals; i aprendre a fer ús 
de noves eines de creació, edició i compartició de continguts. 

Carrobé considera que “el vídeo és el format estrella i que sem-
pre serem més propers amb les persones. Ens importa el què, 
el quan, però sobretot el qui i com m’ho explica. Conèixer qui 
s’amaga darrere dels mitjans per humanitzar-los és essencial 
per connectar millor amb la notícia”.

Finalment, ha arribat el torn de Quico Domingo, soci de Morten-
sen i Consultor IT, amb la ponència “El redisseny de Vilaweb, 
un cas pràctic”. Domingo ha afirmat que “el 95% del disseny 
d’una web és la tipografia. Per tant, l’usuari d’un diari digital 
ha d’entendre on és el títol, el subtítol i els destacats secunda-
ris, sense la necessitat de contingut audiovisual. Una interfície 
d’usuari ha de ser autoexplicativa, fàcil de fer servir, agradable, 
eficient, precisa i recuperable”. (Font i fotografia: Redacció AMIC)

Més de 200 persones assistiran a 
la inauguració del CAV, la nova seu 
transmèdia de canal te
● El president de la Generalitat, Pere Aragonès, serà l’encarregat 
de posar en marxa el nou Centre Audiovisual de la Vegueria 
(CAV), el dilluns 24 d’octubre (16:30 h)
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● El nou ‘hub’ audiovisual i digital està situat en un punt estra-
tègic (autovia de Tortosa a l’Aldea), seu de múltiples mitjans de 
comunicació, cas de la nova TDT, esports te

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
presidirà el dilluns 24 d’octubre la inauguració del nou Centre 
Audiovisual de la Vegueria (CAV). Un ‘hub’ de mitjans de comu-
nicació instal.lat al bell mig del Portal Centre Ciutat de Tortosa, 
el principal aparador econòmic de la capital de les Terres de 
l’Ebre. L’acte començarà a les 16:30 hores i ja hi ha confirmada 
la presència de més de dos-centes personalitats.

Per part del Govern també assistiran Oriol Duran, Secretari 
de Mitjans de Comunicació, el Delegat del Govern i la major 

part de directors territorials, així com la presidenta de la Dipu-
tació de Tarragona, Noemí Llauradó, i també el president del 
Consell Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo. En l’àmbit mu-
nicipal l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigè, estarà acom-
panyada per la majoria d’alcaldes del territori, diversos regidors 
d’esports, i presidents de Consells Comarcals.
 
El president Pere Aragonès farà una parada al nou CAV, apro-
ximadament durant una hora, ja que a les 18 hores té previst 
presidir un altre acte molt important a la mateixa ciutat, el 750è 
aniversari dels Costums i del Consolat del Mar, protagonitzat 
pel Col.legi d’Advocats. Però hi haurà temps suficient per visitar 
les instal.lacions, celebrar els parlaments, i posar en marxa els 
diversos nous mitjans que s’estrenaran el mateix dia.

Mitjans i assistents
Cal subratllar que el nou Centre Audiovisual de la Vegueria 
passa a ser la nova seu de la Televisió Local Terrestre (TDT), 
canal te, la qual renova imatge i marca després d’haver estat 
durant nou anys al barri de Sant Llàtzer, operant amb la de-
nominació Canal Terres de l’Ebre. D’altra banda, dilluns també 
s’endegarà un segon canal TDT, amb el nom i marca esports 
te; i s’activaran finalment els comptes enrere per a l’arrencada 
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de dos noves plataformes web (una per cada televisió local). 
Finalment, es presentarà també la nova imatge i web del diari 
digital ebredigital.cat, i de La Productora audiovisual.

Aquesta festa dels mitjans de comunicació de proximitat comp-
tarà també amb la presència del Conseller Delegat de la Xarxa, 
Marc Melillas, del president de la societat Televisions Digitals 
Independents (TDI), de representants de les patronals AMIC i 
ACPC, de directors d’altres televisions locals d’altres regions 
del país, i de molts periodistes i professionals, inclòs el presi-
dent del Col.legi de Periodistes.

La notable presència d’empresaris és un altre perfil destacat de 
l’acte, per les confirmacions que s’han produït, com és el cas 
dels màxims representants de Pimec i de l’AECE. Així mateix, 
és molt plural la representació d’entitats provinents de la socie-
tat civil: des de la Universitat als sindicats majoritaris, passant 
pels regants, Museus, Creu Rofa o el mateix Think Tank.

Finalment, és especialment destacada i singular la presència 
confirmada de diversos presidents i representants de Federa-
cions esportives (futbol, bàsquet, tennis, motor, entre d’altres), 
per la significativa expectació que ha despertat la posada en 

marxa d’un canal de televisió local de temàtica exclusivament 
esportiva, ja que es tracta del primer canal d’aquestes caracte-
rístiques que es posa en marxa a Catalunya.

Comunicació 21 organitza un debat 
sobre com combatre les ‘fake news’

L’Espai Línia de Barcelona 
acull el dimarts 25 d’octubre, 
a les 19 h, el debat Com po-
den ajudar els mitjans de 
proximitat a combatre les 
‘fake news’?, organitzat per 
Comunicació 21. Es tracta 
de la primera sessió d’un cicle que tindrà lloc durant els propers 
mesos en què s’abordaran diversos temes relacionats amb els 
mitjans, el periodisme i la comunicació de proximitat.

En el debat sobre com combatre les notícies falses participaran 
Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya; Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pom-
peu Fabra, i Laura Pinyol, consellera secretària del Consell de 
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l’Audiovisual de Catalunya, moderats pel periodista Quim Miró. 
Posteriorment, hi haurà un torn de preguntes del públic assis-
tent.

La sessió parteix de la premissa que les anomenades fake 
news són un dels principals reptes que afronten actualment 
les democràcies d’arreu del món. Cada cop són més els ac-
tors que, de manera deliberada, intenten difondre falsedats a 
través dels mitjans de comunicació tradicionals o de les xarxes 
socials, però també ho fa directament un periodisme groc i de 
propaganda igualment perillós.

Malgrat el diagnòstic és àmpliament compartit, la pregunta clau 
és: com es poden combatre? En aquest primer debat del cicle 
organitzat per comunicació 21 s’abordarà com poden ajudar els 
mitjans de proximitat a fer-hi front. L’Espai Línia està situat al 
carrer Girona 52 de Barcelona. L’entrada és gratuïta. (Font i 
fotografia: Línia)

José Antich prepara un digital 
econòmic amb redacció a Madrid i 
Barcelona

Segons ha pogut saber 
Confidencial Digital, José 
Antich, propietari del diari 
català El Nacional.cat, pre-
para el llançament d’ un nou 
mitjà de comunicació que 
tindrà una redacció tant a Madrid com a Barcelona.

Aquest nou mitjà de comunicació, la sortida del qual està pre-
vista per abans que s’acabi l’any, pretén ser un portal “sense 
ideologia política”, segons expliquen fonts coneixedores de 
l’operació. En aquest cas, asseguren, serà un projecte com-
pletament “independent” de la feina que realitza El Nacional.
cat. Aquest digital, de nom encara sense decidir, estarà dirigit 
per Serafí del Arco, antic director de comunicació comunicativa 
de Seat, redactor d’El País i del gabinet de premsa de Nissan, 
entre d’altres feines.
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Per a aquest projecte, la cúpula d’aquest nou mitjà de comunica-
ció mobilitza contactes per contractar periodistes especialitzats 
d’altres mitjans de comunicació, tant d’informació econòmica 
com empresarial. Tot i que el nombre encara no està tancat, fonts 
coneixedores del projecte asseguren que pretenen comptar amb 
entre deu i vint periodistes. (Font i infografia: Confidencial Digital)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.- 
Curs Presencial. Barcelona. Dilluns 24 i divendres 28 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 
continguts i en el community management. També cal saber 
com acompanyar les accions amb la potència publicitària de 
Google, Facebook i Instagram Ads. En aquest curs, impartit per 
Enrique San Juan, els participants aprendran l’essencial per 
posar en marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de 
social media. 

Taller en línia de Podcast. Nivell avançat.- Sessió on line en 
directe. Divendres 4 i 11 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - Si 

ja domines les tècniques bàsiques de la creació de podcasts, 
has començat a fer els teus primers capítols (o estàs a punt 
de fer-ho), aquest curs eminentment pràctic, dirigit per Enrique 
San Juan, t’ajudarà a elevar el nivell de producció, qualitat i pro-
moció del teu producte. Perquè siguis singular, perquè siguis 
reconeixible i perquè arribis a un públic cada vegada més gran.

Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Curs Pre-
sencial. Lleida, Dissabte 5 i 12 de novembre (De 10.00h a 
14.00h). Manresa, Dimecres 16 i 23 de novembre (De 15.30h 
a 19.30h) - Els participants en aquest curs, a càrrec de Jordi 
Flamarich, aconseguiran que els seus enregistraments amb el 
mòbil o la tauleta deixin de semblar amateurs i aprendran a ela-
borar peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a 
través de mitjans com per satisfer les necessitats audiovisuals 
de la seva organització o client.

Eines per cobrir crisis i emergències als social media.- Curs 
Presencial. Dimecres 9 i dijous 17 de novembre (De 10.00h a 
13.00h a la Facultat de Comunicació de la UPF) - Les xarxes so-
cials s’han convertit en eines fonamentals a l’hora de gestionar i 
cobrir crisis i emergències. En aquest curs, fet en col·laboració 
amb la UPF,  els participants aprendran a elaborar protocols de 
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crisi que els permetin gestionar crisis i emergències de manera 
efectiva en l’entorn social media. També coneixeran eines de 
monitorització de verificació informativa com CrowdTangle que 
ja usen professionals de mitjans de comunicació com la BBC 
per verificar fonts en contextos de crisi, a banda de softwares 
innovadors com el programa NodeXL.

Taller de Twitter.- Sessió on line en directe. Dijous 10 de no-
vembre (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, presentat per Pi-
lar Yépez, pertany a l’itinerari anomenat Aula Sènior, que vol 
proporcionar eines i habilitats útils per als sèniors, tant per al 
seu ús professional com personal. Comencem amb un cicle 
d’introducció a les xarxes socials, seleccionant les més utilitza-
des: Twitter, Facebook, Instagram i Linkedin. S’explicaran les 
principals característiques i funcionalitats de cada xarxa en di-
ferents sessions. S’ensenyarà a crear perfils i es mostraran les 
seves possibilitats per aprofitar-les al màxim.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- Curs on line 
sense restricció horària. Del divendres 7 al 31 d’octubre (6 ho-
res) - En aquest taller teòric i pràctic, es donaran les pautes 
necessàries 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 re-
portatge a realitzar per part de l’alumnat que serà avaluat per 
la professora. 

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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Eduardo Suárez: “Els mitjans hem 
de repensar com ens dirigim a les 
audiències”
Per Oriol March / Nació Digital

La jornada sobre periodisme i entreteniment organitzada aquest 
dimecres per NacióDigital, emmarcada dins del cicle 4 reptes ca-
pitals i celebrada al Caixafòrum Macaya de la Fundació La Caixa, 
ha comptat com a element central amb la intervenció d’Eduardo 
Suárez per desgranar el moment que viuen els mitjans. El pe-
riodista, director editorial de l’Institut Reuters, ha insistit que les 
empreses periodístiques han de “repensar” com “dirigir-se” a les 
audiències en un moment en què, com apuntala l’informe anual 

de l’organisme que lidera, les notícies generen rebuig en part 
de la ciutadania. Suárez també ha recomanat “explicar la políti-
ca” sense que els polítics l’expliquin en el lloc dels periodistes, 
perquè la gent -ha diagnosticat- està “cansada” de la “política 
buida”. “No tornarem als anys noranta”, ha insistit.

La intervenció de Suárez s’ha estructurat al voltant de l’estudi 
elaborat per l’Institut Reuters sobre el consum d’informació a 
nivell global. S’hi observa una caiguda “a plom” dels mitjans 
impresos i una davallada més moderada de la televisió conven-
cional. Un dels segments que més creix és el de la població que 
no vol o, directament “prefereix evitar les notícies”. 

A Espanya, un dels ascens més notables és el dels telèfons 
mòbils com a dispositius per accedir a la informació. “Hem de 
recordar això molt sovint: en moltes redaccions encara es dis-
senya pensant en les portades, en portades web, i qui ens lle-
girà ho fa en una pantalla petita”, ha ressaltat el periodista, que 
va fundar Politibot i també va formar part de l’equip fundacional 
del diari El Español.

L’interès per les notícies, en tot cas, ha caigut fins a 30 punts 
entre el 2015 i el 2022. Fa set anys, la política estatal estava en 
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plena ebullició, no només per l’auge del procés sinó també per 
la irrupció de nous partits -Podem, Ciutadans- i l’abdicació del 
rei Joan Carles I. El 35% dels enquestats diuen que esquiven 
ara les notícies perquè hi ha massa política o massa informació 
del coronavirus -la projecció es va fer en l’última gran onada 
de la pandèmia-, perquè estan “esbiaixades” o bé perquè els 
“abaixen l’ànim”. Els joves, a banda, diuen de manera més pro-
nunciada que altres col·lectius que no “comprenen” el contin-
guts. “Com si entressin en una novel·la a meitat de la trama”, ha 
indicat Suárez. La percepció de la independència dels mitjans 
també ha decaigut.

Pel que fa al pagament dels continguts, el percentatge a Espan-
ya és baix, del 12%. Un percentatge que pràcticament no es pot 
comparar amb el que hi ha als països nòrdics, on la xifra supera 
el 40% en el cas de Suècia. El periodista ha posat de manifest 
que les subscripcions a serveis digitals ja formen part del paisat-
ge diari, com demostren les plataformes d’streaming. A Espanya 
hi ha més subcriptors joves a mitjans que en altres països, tot i 
que continuen sent una minoria. A les notícies, en tot cas, s’hi 
arriba a través de les “portes laterals”, és a dir, xarxes socials, 
correu electrònic i notificacions al mòbil. “Són més importants pel 
consum que l’accés a les webs o apps”, ha indicat.

En els joves, hi ha una “enorme diferència” entre els nadius digi-
tals -25-35 anys- i els que encara són més joves. “No és que no 
hagin conegut un món analògic, és que no han conegut el món 
sense xarxes socials”, ha apuntat Suárez. Aquests són els que 
estan més “desenganxats” dels accessos directes. Facebook 
és la xarxa que més es fa servir, tot i que hi ha una “decadència 
lenta” derivada del consum d’altres plataformes que fan servir 
els més joves. Un tret distintiu d’Espanya és el WhatsApp, que 
es fa servir de manera rellevant a l’hora d’informar-se. La xarxa 
que creix a un ritme més accelerat és TikTok, que ha tingut in-
fluència electoral al Perú i a Colòmbia. (Infografia: Nació Digital)
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Autocontrol: “No podem permetre 
que els influencers siguin els nous 
periodistes dels més joves”
Per Ipmark

La Unió de Televisió Comercial a Obert (UTECA) va organitzar 
el passat dia 11 d’octubre la jornada El valor dels continguts i 
la publicitat responsable. Periodisme i empreses. Una trobada 
en la qual una trentena de veus especialitzades van debatre 
sobre el poder de la informació veraç i la seva rellevància dins 
les societats modernes.

Eduardo Olona, president d’UTECA, va ser l’encarregat d’obrir 
aquesta jornada recalcant que els mitjans de comunicació tra-

dicionals, la televisió, la premsa i la ràdio són espais segurs 
per a la publicitat. “Nosaltres treballem amb rigor i amb filtres 
periodístics, no se’ns pot comparar amb els nous prestadors 
d’informació”. 

Després de la benvinguda del president, va començar una 
taula rodona, que va abordar com la regulació és clau per a 
una competència equilibrada. Els ponents van xerrar sobre el 
repte que suposa a les institucions regular els nous prestadors 
d’informació i com aquesta absència de regulació afecta els mi-
tjans tradicionals. 

“Els prestadors d’informació tradicionals estem regulats des de 
fa molt de temps, però ara juguem en desavantatge amb els 
nous prestadors. Encara no tenen una regulació i les condicions 
per reglar-los són molt diferents, de manera que comprenem 
que encara no tinguin una normativa, però no podem deixar de 
dir que la realitat tecnològicament parlant va molt més ràpida 
que la llei”, va dir José Luis Pérez (del Grupo Trece), que es va 
dirigir a Cristina Morales (subdirectora general d’ordenació dels 
serveis de comunicació audiovisual al Ministeri d’Afers Econò-
mics i Transformació Digital),  per preguntar-li en quin punt Eu-
ropa està resolent aquest problema. 
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Morales va reafirmar el que ha dit Pérez, “és molt complicat re-
gular els nous prestadors perquè tota nova normativa comporta 
un procés molt lent. Tot i així hem pogut regular la publicitat 
emesa per influencers a les xarxes socials. Quan creïn con-
tingut publicitari ho han de fer saber als seus seguidors, entre 
altres competències”. 

José Domingo Gómez (director general d’Autocontrol de la Pu-
blicitat), va ressaltar l’exigència imperiosa de regular certs con-
tinguts sobre criptomonedes i salons de joc. “La gran majoria 
del target dels influencers oscil·la entre els 15 i els 25 anys, 
edats en què aquests creadors de continguts poden influenciar 
en el seu públic i que aquest encara no tingui desenvolupat un 
pensament crític per saber diferenciar la publicitat èticament. 
“No podem permetre que els influencers siguin els nous perio-
distes dels més joves”

La funció social dels continguts informatius i dentreteniment
Sobre els continguts oferts pels mitjans, Antonio Antón (director 
de continguts d’Atresmedia) va considerar que els mitjans de 
comunicació de masses com són els mitjans tradicionals “han 
de tenir responsabilitat sobre els seus continguts. Tenim una 
enorme influència en la societat i si el nostre contingut no por-

tés filtres o no es contrastés com passa a Internet, què seria 
de la societat? De vegades hi ha públics a qui obliden que un 
vídeo d’un influencer no és una notícia contrastada d’un mitjà”. 
Rafa Latorre (de La brúixola d’Onda Cero), va recolzar la po-
sició d’Antón, afegint que “moltes persones prenen decisions 
importants a la seva vida depenent de la informació que llegei-
xen, és molt important que sempre provingui de professionals 
de la informació”. 

D’altra banda, Albert Sáez (director d’El Periódico de Catalun-
ya) va intentar  “extreure el que és positiu” de l’auge d’Internet. 
“És cert que hem de lluitar contra la desinformació que es crea 
principalment a les xarxes socials i que la nostra prioritat és que 
el nostre mitjà tingui la major credibilitat possible, però no cal 
oblidar tot el que el món digital ens ha donat. Ara ens podem ex-
pressar millor de manera gràfica, aconseguir més dades, i fins 
i tot podem fer els tres formats (televisió, premsa i ràdio) en un. 
La informació viu un bon moment encara que hi ha dificultats”. 

La publicitat responsable als mitjans de comunicació
També es va parlar sobre la publicitat ètica i responsable. Ser-
gio Cobos (director general comercial d’Unidad Editorial) va 
considerar que els mitjans tradicionals no han de portar aquest 
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nom, sinó “mitjans responsables”. “Responsables a educar so-
bre el consum de mitjans i publicitat. Si ens acte exigim la qua-
litat màxima per a la informació, ha d’anar acompanyada d’una 
publicitat responsable que tingui la mateixa exigència. La línia 
vermella que no hem de passar, com fan els nous prestadors, 
és l’ètica. He pogut veure anuncis en xarxes socials que mai no 
serien permesos a la televisió”. 

José Miguel García-Gasco (director general d’Atresmedia Pu-
blicidad) va donar suport al seu company de debat, afegint que 
“els mitjans tradicionals volen tenir aquesta responsabilitat amb 
la publicitat sempre, però és complicat jugar amb uns límits que 
no tenen els nous prestadors”. 

La confiança en les marques en temps d’incertesa
La jornada organitzada per UTECA va finalitzar amb una tau-
la rodona sobre el valor de les marques i la confiança que hi 
dipositen els consumidors gràcies a la publicitat. Miguel Mira 
(director general d’Havas Media Group Espanya) va afirmar 
que “el repte de les marques no ha canviat gaire en els darrers 
20 anys, ni ho farà en els propers 20. La nostra prioritat és el 
consumidor i ho serà sempre, el que ha canviat és la situació 
d’incertesa en què vivim. Els consumidors estan cansats de la 

publicitat que aporta suposades solucions a la pandèmia o a la 
guerra, volen solucions als problemes quotidians, i és per això 
que ja no confien en les marques”. 

David Calvo (David Calvo, director de mitjans i publicitat de 
Caixabank) va recolzar el seu company de debat en afegir que la 
confiança es recuperarà quan hi hagi un bon servei per part de 
la publicitat. “Hem de ser honestos, tenir un missatge adequat i 
que les marques es converteixin en aliades dels consumidors”. 

Per acabar la jornada, va intervenir Candi Fernández , presi-
denta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC), que es va mostrar contundent amb les grans platafor-
mes. “Hauran de contribuir al finançament com la resta de les 
operadores a Espanya. El que està prohibit i és il·legal offline 
ha d’estar prohibit i ser il·legal en línia”. La presidenta de la 
comissió va concloure la seva intervenció afegint que al mercat 
audiovisual es generen nous desafiaments per a tots els actors. 
“Els comportaments de les empreses, de les marques i dels 
consumidors determinaran la qualitat del model de creixement 
dels anys següents. La revolució digital és aquí, és una clara 
oportunitat econòmica però també un desafiament per a la re-
gulació”. (Infografia: El Portal del Marketing)
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Noves maneres d’informar-se
Per Marta Santisteban / Report.cat

 

La societat canvia i es transforma a ritme frenètic, i les persones 
també. En els darrers quinze anys, la irrupció de les tecnologies 
i la digitalització han generat noves maneres de rebre i donar 
informació. Especialment, ha mutat el consum de notícies per 
part de les generacions anomenades mil·lenials (persones nas-
cudes entre el 1981 i el 1993) i Z (entre el 1994 i el 2010). L’edat 
dels mil·lenials i els Z oscil·la actualment entre els quaranta i els 
vint-i-dos anys; una franja d’edat massa àmplia com per delimi-
tar un sol patró de conducta. Ara bé, en els segments més jo-
ves, sobretot en les persones d’edat entre els vint i els trenta, hi 
ha complicitats significatives pel que fa al consum de notícies.

Entre els més joves han sorgit noves preferències de consum, 
que demanen una gratificació instantània. El 3 de juny, TV3 
explicava en el telenotícies que “el 71% dels joves entre 16 i 
24 anys s’informen a través de les xarxes socials, degut a la 
immediatesa, la interacció i el fàcil accés a través dels telèfons 
mòbils”. Així doncs, xarxes com Twitter, Instagram, Tik Tok o 
YouTube s’han convertit en referents informatius per la seva 
facilitat d’accés i, també, pel seu format breu i audiovisual. A les 
quals se’ls suma, també, Telegram i Twitch.

Interacció instantània
Concretament, les persones que s’informen a través de canals 
com Telegram acostumen a indagar en aspectes poc visibilit-
zats en els mitjans convencionals o bé volen rebre directament 
informació fidedigna de canals oficials. Així, per exemple, Noel 
Montesinos, un usuari de vint-i-cinc anys amb estudis supe-
riors, considera que “Telegram està molt ben organitzat i amb 
molta informació útil”.

Tanmateix, Telegram traspassa fronteres d’edat. Per la segu-
retat del seu trànsit d’informació respecte d’altres serveis de 
missatgeria instantània, l’utilitzen també institucions, escoles o 
organismes públics. Diversos ajuntaments com el de Matade-
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pera o Santa Pola fa anys que el fan servir per informar a la 
ciutadania. També ho fan canals com el Salut Escola de la Ge-
neralitat, sorgit arran de la pandèmia, per informar de l’actualitat 
Covid a les escoles.

Twitch, en canvi, és una plataforma retransmissió en directe 
(streaming) on els usuaris segueixen personalitats, persones ca-
rismàtiques que donen la seva opinió sobre notícies de l’actualitat 
amb un estil i caràcters propis, sovint amb un toc d’humor entre 
brutal i àcid. Streams que creen tendències, generen debat i po-
lèmica i, sobretot, intervenen directament el rumb de l’opinió pú-
blica d’un segment cada vegada més gran de la població.

Una de les claus de les plataformes audiovisuals en directe per 
subscripció o sense és el xat, ja que és una eina que permet 
la interacció instantània entre usuaris i emissors, el que impli-
ca una conversa sobre el tema en qüestió sobre el qual se’n 
poden fer preguntes que obtinguin resposta tant qui informa o 
s’entrevista com de la resta de participants.

Nous llenguatges, nous formats
El periodista Carles Llorens, doctor en comunicació audiovisual 
i vicedegà de la Facultat de Ciències de la Comunicació i pro-

fessor titular d’Estructura del sistema Audiovisual de la UAB, 
assegura que “les noves generacions tenen una nova manera 
de comunicar-se, nous codis, i cal saber connectar-hi amb els 
llenguatges propis”.

Sobre l’ensenyament dels nous formats periodístics als estu-
dis superiors, admet que no s’hi han assentat. “Encara ha de 
sedimentar tot molt perquè els plans d’estudis incorporin les 
noves plataformes i maneres de comunicar les notícies. S’hi 
introdueixen algunes fórmules audiovisuals, però encara de 
manera molt tímida”, confessa Llorens.

Observar l’entorn i adaptar-s’hi és la llei natural de la vida, que 
s’aplica també en el camp periodístic. Segons Llorens, “els mi-
tjans tenen dues opcions: especialitzar-se o diversificar-se. O 
bé domines molt bé una xarxa social i el seu nínxol d’audiència 
o bé crees diversos productes informatius per fer arribar les 
mateixes notícies a diferents tipus de públic”.

Així doncs, una de les realitat més esteses ara per ara és la 
multiplicitat de formes en què es divulga una informació. En-
cara tímidament, els mitjans tradicionals de Catalunya tenen 
presència activa a xarxes com Instagram i Twitter. Les ràdios 
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catalanes de més abast ja fa temps que han apostat fort per les 
xarxes socials, els formats de ràdio en directe amb imatge i els 
podcasts, una fórmula d’informació i entreteniment que cada 
cop guanya més terreny.

“És fàcil accedir-hi directament des de les xarxes i el pots escol-
tar a qualsevol lloc a qualsevol moment del dia. Hi ha podcasts 
de molts tipus i de moltes temàtiques i, normalment, li donen 
un toc d’humor a la informació que la fa més atractiva. I segons 
com, més profunda de com es dona a la ràdio convencional o 
a la televisió”, explica Diana Mbula consumidora de vint-i-tres 
anys i estudiant d’Economia.

L’eterna batalla del titular
A diferència dels podcasts o les retransmissions en directe que 
permeten esplaiar-se sobre un tema, la premsa escrita veu re-
duït el seu espai en piulades de Twitter o stories d’Instagram. 
Per això, és molt important la tria inequívoca del titular. “En una 
societat que premia la brevetat i l’impacte, -afirma Llorens- cal 
reflexionar molt bé el titular. No sempre es fa prou, perquè hi ha 
molta pressió per captar l’audiència, però això no pot anar en 
detriment de la qualitat de la informació”.

En aquest sentit, Nil Gascón Bosch, de vint-i-vuit anys i gerent 
d’una empresa familiar dedicada a la instal·lació i manteniment 
de sistemes d’aire condicionat, assegura que el titular és deci-
siu per clicar i aprofundir en una notícia o no. “Acostumo a llegir 
els titulars per estar informat de manera general, però quan al-
gun em crida l’atenció entro al vídeo o a l’article, i li dedico més 
atenció”, admet.

“Abans anàvem a buscar les notícies, però ara, als joves, les 
notícies els arriben per un algoritme informàtic que no domi-
nem ni els periodistes, ni els mitjans”, explica Llorens. Aquests 
algoritmes, sistemes digitals que ens exposen les notícies més 
rellevants a partir de dades que escampem per la xarxa, detec-
ten i tenen en compte els nostres interessos i preferències, fet 
que pot ocasionar un biaix important entre la informació que rep 
una persona i una altra.

Susana Pérez-Soler, periodista, docent i doctora en Comunica-
ció Digital per la Universitat Ramon Llull, assegurava en la peça 
de TV3 abans esmentada que “una informació cada vegada 
més personalitzada ens pot portar a menys pluralitat, a consu-
mir principalment informació que reforça les nostres creences i 
entrar en una ‘bombolla filtre’, on tothom diu i pensa com nosal-
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tres”. Tot i així, Nereida Carrillo, periodista, consultora i docto-
ra en Comunicació i Periodisme per la UAB, destacava mesos 
abans en una entrevista als Matins de TV3 que “els joves tenen 
molta cultura cinematogràfica i audiovisual; tenen molts recur-
sos per detectar notícies falses o muntatges”.

Repensar l’enfocament i el to
Amb tot, un dels reptes per als nous periodistes és saber sor-
tejar els algoritmes informàtics donant el màxim d’informació 
possible de manera integral, amb pluralitat de veu i amb plu-
ralitat de formes. Com ja va alertar Nick Petrie, director adjunt 
de notícies digitals a l’agència Reuters, “el producte no és el 
problema, sinó la seva distribució i la manera com hi arribem”. 
L’advertència va fer-la a l’estudi How Young people consume 

news and the implications for mainstrea media (Com la gent 
joves consumeix notícies i les implicacions pels mitjans tradicio-
nals) publicat pel Reuters Institute for the Study of Journalism el 
2019, on ja es suggeria que “la gana per les notícies és consis-
tent, però la gent jove considera tota una tasca el seu accés, a 
causa del format, l’enfocament i el to”.

Així doncs, el futur esdevé una mica més desxifrable si tenim en 
compte totes aquestes variables. Pel format és essencial decidir 
si especialitzar-se en una sola plataforma i segment d’audiència 
o diversificar el producte en diverses plataformes per arribar a di-
versos tipus de públic. Respecte a l’enfocament, hi tenen molt a 
veure els valors que vol transmetre el mitjà a través de la manera 
com s’explica la informació. Tenir clars aquests valors i convertir-
los en fonaments pot donar estabilitat al mitjà en un ecosistema 
periodístic castigat per la incredulitat i el desassossec.

Pel que fa al to, cada mitjà haurà de decidir quin vol fer servir, 
tenint en compte el format o formats escollits i l’enfocament de 
les notícies. Ara bé, un dels èxits de la informació a través de 
xarxes socials com YouTube, Twitch, Instagram o Tik Tok és 
la projecció de les notícies explicades en primera persona. La 
proximitat de les històries humanes i del lloc dels fets han estat 
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crucials els darrers mesos per mantenir l’interès constant sobre 
fets noticiables com la guerra d’Ucraïna o l’erupció del volcà de 
l’illa de Palma.

Cal, doncs, trobar un equilibri entre informació contrastada i 
testimonis de qualitat que apropin l’audiència al lloc dels fets 
i als detalls més concrets de la notícia, tal com demana Ma-
ria Moreno, de vint-i-un anys i graduada en Educació Infantil i 
Primària. “El que més m’interessa d’una notícia són els detalls 
De vegades escolto o llegeixo informacions que es queden a 
mitges, que no aprofundeixen en els fets, i normalment deixo 
d’interessar-m’hi”, afirma.

Augmentar l’interès
Malgrat l’allau d’informació, les dificultats per contrastar la infor-
mació i la múltiple oferta de plataformes, entre les generacions 
més havent-hi interès per informar-se, sobre tot en dos aspectes 
principals: la informació general i la informació personalitzada.

Pel que fa a la informació generalitzada, Llorens ho té clar.  “Els 
humans som éssers socials i essers individuals: d’una banda 
ens interessa conèixer el nostre entorn per sobreviure-hi; i de 
l’altra, tenim les nostres aficions”, assegura. Nic Newman, in-

vestigador del Reuters Institute, assegurava en l’estudi abans 
citat que “els joves volen una combinació de notícies que si-
guin rellevants per a les seves vides i també volen saber el que 
tothom necessita saber”. Per això canals com Twitch o Youtube 
i els podcasts continuen creixent en subscripcions i els mitjans 
convencionals continuen tenint seguidors a xarxes com Insta-
gram, Twitter i, fins i tot, Tik Tok.

Sabent que hi ha interès per les notícies, i tenint en compte les 
trampes de la tecnologia, el periodisme actual té un gran ventall 
d’oportunitats on desplegar el seu màxim potencial. Tanmateix, 
són necessàries molta escolta, paciència i valentia per introduir 
la informació contrastada i de qualitat en àmbits tan confusos 
com les xarxes socials.

El periodisme del futur necessita aprofitar els nous mecanismes 
tecnològics i la tendència breu i audiovisual per transformar la 
forma en què comuniquem i en què ens informem. I així acostar-
se a uns consumidors que, actualment, s’estan allunyant d’ells. 
Com comenta Dídac Viaplana, un jove graduat en Dret i polític 
professional de vint-i-quatre anys, la bretxa generacional és un 
fet. “No crec que els meus companys se sentin reflectits en els 
mitjans de comunicació tradicionals. Jo no m’hi sento. Voldria 
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que parlessin dels joves amb respecte. Som intel·ligents, per-
sones diverses i no una massa homogènia d’esnobs”.

Certament, l’equilibri depèn dels periodistes del present i del 
futur. (Infografies: FlexJobs i Reuters Institute)
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Així canvia el consum audiovisual 
a Espanya: un 25% només veu 
contingut a la carta
Per Hector Llanos Martínez / El País

El 25,8% dels espanyols declara no veure mai o, com a màxim 
un parell de vegades al mes, la televisió lineal. Veu el contin-
gut a la carta. Així ho explica l’estudi Nous hàbits de consum i 
l’eficàcia de la publicitat , realitzat per Appinio, plataforma glo-
bal de recerca de mercats, i per Apache Digital, part de LLYC, 
signatura de màrqueting digital.

El que indica l’informe no és tant que la quarta part dels espan-
yols hagin deixat de veure continguts tradicionals, com ara els 
informatius d’Antena 3 o L’illa de les temptacions (Mediaset), 
sinó que aquesta part de la població ja no espera veure’ls pro-
gramats de manera lineal, a una hora determinada. Prefereixen 
recórrer a altres finestres per accedir-hi en diferit, com les apps 
i webs de les cadenes de televisió, o recórrer a altres continguts 
que poden consumir a la carta, ja siguin gratuïts o de pagament 
(des de HBO Max i Pluto TV a YouTube i Instagram).

L’estudi, elaborat durant diverses setmanes d’abril del 2022 a 
partir de 1.000 enquestes a espanyols d’entre 18 i 65 anys, se 
centra en l’impacte d’aquest contingut a l’espectador, especial-
ment el publicitari. Ho explica per telèfon Leyre Olano, Digital 
Experience Manager a Apache Digital. “Els joves i també les 
generacions grans ja estan deixant d’esperar a veure el con-
tingut a l’hora que els hi posin. A més, els que estan veient la 
televisió lineal presten menys atenció al que s’emet. Moltes ve-
gades, el moment de veure-la es comparteix amb l’ús de Twitter 
o Instagram, cuinant o fent una compra en línia”, comenta. És, 
per tant, menys efectiva la comunicació (ja sigui publicitària o 
informativa) “creada d’un cap a molts”, com és la televisió de 
tota la vida, davant d’aquella que és creada de tu a tu.
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“La percepció publicitària no sol ser gaire positiva, perquè se 
sent com a intrusisme”, comenta Olano, però en xarxes socials, 
com Instagram o YouTube funciona millor, ja que els anuncis 
són més ben rebuts i molt més recordats. Primer, perquè són 
missatges visuals molt més breus, no són talls publicitaris de 
diversos minuts de la televisió de tota la vida, que l’espectador 
aprofita per anar al bany o fer altres coses. I també perquè la 
seva naturalesa digital, que ha recopilat dades prèvies dels 
usuaris, permet afinar millor amb el gust particular i són anuncis 
més personalitzats”, destaca.

En la seva anàlisi, aquest estudi defineix aquells que consumei-
xen televisió lineal (aquella que emet els seus continguts a una 
hora concreta) una vegada al mes o menys d’això com a poc 
exposats a aquesta finestra ia la resta, que el veuen de diver-
ses vegades al mes cada dia, com a molt exposats a aquesta 
finestra. En tots dos grups, el consum baixa en els darrers sis 
mesos: un 49,1% entre aquells que ja pràcticament no la veuen 
i un 26,6% entre aquells que sí que ho fan.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe “Se cae un 
mito: más del 25% de los españoles ya no ven la TV”, d’Apache-
Appinio. CLICAR AQUÍ (Infografia: Via Empresa)
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La fi del fotoperiodisme? La 
intel·ligència artificial s’introdueix en 
les capçaleres i ja il·lustra notícies
Per Núria Meseguer Ferré / Universitat Oberta de Catalunya

La intel·ligència artificial (IA) cada vegada és més present en 
les nostres vides. I malgrat que la majoria de persones en des-
coneixen les aplicacions, ja són diverses les capçaleres que 
n’han fet ús. I no parlem del món TikTok, sinó dels mitjans de 
comunicació.

És el cas d’Hipertextual, un mitjà nacional en línia que tracta de 
temes de tecnologia, ciència, sèries i que ja ha fet servir aquest 
sistema per il·lustrar alguns dels articles, tal com explica en un 

fil de Twitter Pau García, expert en tecnologia. “Podem deduir 
que probablement són imatges creades per IA per detalls com 
els dits sobreposats o perquè en falten en alguna mà, cosa que 
a un humà no se li escaparia (i segur que ben aviat a les IA tam-
poc, però ara com ara ens deixen ‘endevinar’ la feina que fan)”, 
assenyala aquest expert. Aquest tipus de dibuixos són creats 
per mitjà d’eines com Dall-e, Stable Diffusion o Midjourney, que 
creen imatges a partir d’una descripció escrita.

Però això pot comportar la fi del fotoperiodisme? Per a Miquel 
Pellicer, expert en comunicació digital de la UOC, no. “És un 
error relacionar els avenços tecnològics amb la pèrdua d’oficis; 
és veritat que la IA permet fer el que abans feia un il·lustrador 
o un copywriter o, fins i tot, un fotoperiodista, encara que ha de 
veure’s més aviat com una oportunitat i no com una amenaça”, 
considera aquest expert.

Com funciona? La nit estelada amb Dall-e
Per comprendre com funcionen aquestes noves plataformes 
n’hi ha prou amb anar a YouTube i submergir-se en la infinitat 
de canals que mostren, de manera didàctica, com familiaritzar-
s’hi. Jaime Altozano, un dels youtubers nacionals amb més re-
percussió a la xarxa, va publicar el vídeo ¿Te vas a quedar 
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sin trabajo? Hablemos de inteligencias artificiales, on posa en 
pràctica el programa Dall-e i explica la seva visió sobre aquest 
tema. “Jo no sé dibuixar, però en un tres i no res puc convertir 
les meves idees en imatges”, comenta el youtuber després de 
dissenyar a través de Dall-e diverses peces que van des de 
quadres pintats en oli fins a la recreació de la La nit estelada 
de Van Gogh.

Així, si fa alguns anys vam saber que era possible generar ros-
tres humans de qualitat fotogràfica que, en realitat, no existien, 
en l’actualitat hi ha models d’intel·ligència artificial capaços de 
crear art amb unes ordres ben senzilles. I això és possible grà-
cies a una espècie d’entrenament que fan els programadors 
a l’algorisme i que es basa a ensenyar-li milions d’imatges. 
D’aquesta manera, a mesura que l’algorisme “absorbeix” els 
conceptes, també aprèn a generar noves imatges en funció del 
que se sol·liciti per mitjà d’una ordre de text. En tot cas, és 
important aclarir que, en el cas de Dall-e, el projecte continua 
en etapa d’entrenament, és a dir, en fase beta, per bé que els 
primers resultats ja són molt interessants.

 

Però com matisa Gem-
ma San Cornelio, pro-
fessora dels Estudis de 
Ciències de la Informa-
ció i de la Comunicació 
i experta en innovació, 
no fa falta anar-se’n a 

Dall-e per conèixer els avenços d’aquesta nova tecnologia, ja 
que “els filtres d’Instagram o TikTok s’aconsegueixen gràcies 
a la IA i a programes com Photoshop que treballen a través 
d’aquesta”, explica. Segons San Cornelio, “estem molt més en 
contacte amb aquesta mena d’innovacions del que realment 
pensem, i ara amb tot el tema del Metavers això anirà a més”, 
insisteix.

Les conseqüències de la IA en el món visual
Sense cap mena de dubte, la IA té ja i tindrà un impacte impor-
tant en l’àmbit gràfic. Altozano hi reflexiona en el seu vídeo i 
compara aquest avenç amb la creació de l’autotune, el progra-
ma que modifica la veu dels cantants. “Amb la IA algú que no 
sap dibuixar pot crear obres perfectes, de la mateixa manera 
que amb l’autotune, que aconsegueix que algú que no sap can-
tar afini a la perfecció”, comentava.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

I, de fet, és així, per primera vegada la tecnologia es posa al 
servei de l’art. Però continua essent art si no és humà? “Estem 
acostumats a concebre que el treball manual i repetitiu és el 
que s’automatitza amb la tecnologia, i el que es queda, el que 
no desapareix, exigeix més creativitat o formació. Però no és 
clar que hagi de ser així”, reflexiona Pellicer.

No obstant això, el professor incideix en el fet que “encara que 
la repercussió sigui important, aquest tipus de programes s’han 
de comprendre com una ajuda o auxiliar de l’artista digital. És 
a dir, com un llenç amb el qual es pot treballar, que a més és 
perfecte, ja que està minuciosament calculat per l’algorisme, i 
ràpid de crear, per després afegir-hi el toc personal, que és on 
recau el pes de l’artista”, sosté Pellicer.

San Cornelio coincideix amb Pellicer i afegeix al debat que “tots 
veuen el final de les altres professions i mai no veuran el final 
de la seva; els avenços de la IA afecten el conjunt de la societat, 
per la qual cosa no és qüestió d’aquest ofici es queda i aquest 
desapareix. I, en la majoria de casos, la IA se centra a avançar 
processos, no a renunciar a la figura de l’humà”, explica.
 

Periodistes robots
Ara bé, com explica Pellicer, la IA no solament crea imatges, 
també crea textos. “De fet, els mitjans van començar abans 
amb l’escriptura que amb la part visual”, incideix Pellicer. El 
2015, Dreamwriter va escriure un article financer de 916 parau-
les en només 60 segons. Va ser dissenyat, fa més d’un lustre, 
per la companyia xinesa de videojocs Tencent, creadora també 
d’un dels videojocs que actualment té més èxit, League of Le-
gends (LOL). Segons van reportar llavors alguns mitjans locals, 
la notícia automatitzada de Dreamwriter va provocar el pànic en 
les redaccions del país. 

L’article, titulat “Índex de preus al consumidor d’agost”, va ser 
escrit en xinès i no contenia ni un sol error. També el 2015, 
l’Associated Press (AP) va començar a utilitzar la intel·ligència 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

artificial per generar automàticament informacions. El 2018, se-
gons van confirmar ells mateixos, van generar de manera auto-
matitzada més de 3.000 històries sobre els guanys corporatius 
d’empreses dels Estats Units cada trimestre, la qual cosa re-
presentava “un augment de deu vegades més informacions de 
les que eren capaces d’escriure els reporters i editors abans”.

En l’actualitat són diversos els mitjans de comunicació que fan 
servir aquests mètodes. El Washington Post utilitza el programa 
Heliograf; Le Monde, Syllabs; Los Angeles Times, Quakebot, i 
Forbes un que es diu Quill. “Al final en els mitjans hi ha molt de 
text que es pot mecanitzar, optimitzar; en aquest cas es pres-
cindirà de la figura del copywriter, però no del periodista en si”, 
comenta Pellicer.

El valor del segell personal
Amb tot, la irrupció de la IA albira la necessitat de potenciar 
la marca personal del creador. “És important entendre-la així i 
ensenyar-la així, no amb una actitud neoludita”, sosté Pellicer.

Ja són molts els il·lustradors que hi treballen; és el cas de 
l’alemany Mario Klingemann, que en una entrevista per a El 
País va sostenir que “la màquina pot produir moltes coses, però 

encara no pot dilucidar quines tenen sentit i quines no, o sigui 
que continuem essent nosaltres els qui hem de trobar, de tot 
aquest output infinit, el que té sentit per a nosaltres”.

Aquesta revolució, a més de portar polèmica, va acompan-
yada d’interrogants nous sobre la propietat intel·lectual. Són 
molts els qui apunten que la pregunta hauria de girar entorn de 
l’originalitat de les composicions i no de la signatura de cada ar-
tista. És a dir, els quadres fets mitjançant IA són peces úniques, 
exclusives i originals, o al cap i a la fi sempre es nodreixen del 
que ja existeix? (Il·lustracions: computerhoy.com, Aquí Europa  
i Universo Abierto)
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Per què totes les històries importen?
Per Antoni Roig Telo, professor de Comunicació Audiovisual 
i Gemma Sant Corneli Esquerdo, professora dels Estudis de 
Ciències de la Informació i de la Comunicació / UOC - Universi-
tat Oberta de Catalunya

“Com ha anat el dia?”. “Què tal la feina?”. “Saps què m’ha 
passat avui?”. Preguntes així formen part de les nostres inte-
raccions quotidianes. I totes són l’avantsala per explicar una 
història.

Quan pensem en històries és fàcil que ens vinguin al capdavant 
les grans històries . Històries periodístiques, literàries, audiovi-
suals, teatrals, gràfiques, sonores, etc.

Normalment aquest és el tipus d’històries publicades o divul-
gades per alguna empresa en un format definit i dirigides a un 
públic. Però si parlem del boom de les històries, de termes com 
a noves narratives o storytelling és per alguna cosa més que 
per les grans històries .

Els recursos narratius
Perquè, al capdavall, què és una història? Què significa “expli-
car una història”? Proposem algunes idees que poden ser útils. 
Alguns investigadors defineixen una història com una “lògica 
explicativa de circumstàncies” que ens ajuda a posar ordre als 
estímuls que ens envolten.

No consumiu notícies, enteneu-les.
Per això utilitzem recursos que coneixem bé, com un inici, un 
desenvolupament i un desenllaç. A això solem afegir una figura 
protagonista (una persona, una idea…) i un procés de transfor-
mació o canvi.

Aquests “recursos narratius” ens ajuden a estructurar la nos-
tra història. Probablement, utilitzaríem tots aquests recursos i 
altres per respondre les preguntes amb què hem iniciat aquest 
article.
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Un llibre obert amb les pàgines il·luminades.
A partir d’aquesta definició senzilla, una narrativa es pot enten-
dre com l’organització de diferents elements per construir una 
versió estable d’una història. Tot i això, anant un pas més enllà, 
altres autors proposen veure les històries com un equilibri entre 
dues necessitats. Una seria més formal i una altra més cultural.

Donar sentit i comunicar
D’una banda, tenim la necessitat d’estructurar per donar sentit 
a les nostres experiències. De l’altra, utilitzar una tècnica en 
què coexisteixen herois, antagonistes, conflictes i conclusions. 
Així, explicar una història no només posa ordre als esdeveni-
ments i emocions a transmetre, sinó que ens proporciona pa-
trons comunicatius.

Aquesta tensió atorga una importància especial a l’acte de con-
tar històries, siguin grans o petites, “fixades” en un format o 
efímeres. A això, de fet, és al que es referia Walter Benjamin a 
la seva obra Die Erzähler ( El narrador , en castellà).

En aquell assaig del 1936, Benjamin assenyalava l’origen de l’acte 
de contar històries en la tradició oral. Alhora, advertia del perill que 
les històries quedessin “atrapades” a les narratives formals po-

pularitzades per la indústria editorial o el cinema, on se separen 
clarament creació i consum. Per a Benjamin, aquesta separació 
descontextualitza l’acte d’explicar històries i dilueix la seva dimen-
sió de pràctica comunitària, és a dir, l’experiència compartida en 
què les persones participants poden contribuir i aprendre.

Situant l’acte de narrar
No és sorprenent que aquestes paraules de fa gairebé un segle 
ressonin profundament actualment. A les xarxes socials asso-
ciem les històries a les nostres experiències, tant quotidianes 
com extraordinàries. Aquesta mirada és la que ha informat, per 
exemple, el monogràfic Storytelling, xarxes socials i històries de 
vida , que hem coordinat recentment per a la revista BiD.

I això ens obliga a entendre les històries d’una altra manera. 
Fonamentalment, a observar no només el contingut narratiu, 
sinó també el mateix acte de contar una història. Això significa 
atendre el lloc, el moment, els temps i els suports materials que 
ho fan possible. I, a més, observar el rol i les interrelacions en-
tre les persones participants en aquest acte narratiu.

Ampliar la mirada ens porta, doncs, a preguntar-nos com i per 
què s’explica una història en un moment determinat. Per això, 
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amb el terme storytelling posem el focus a l’acte narratiu, que 
és situat. En aquest sentit, “ la mateixa història es pot explicar 
de maneres molt diferents segons l’ocasió, fins i tot per part del 
mateix narrador ”.

Històries fluides
Qüestionar que les històries siguin punts de dades estables re-
vela almenys tres canvis en la seva concepció. En primer lloc, 
trenca amb la idea que una història té una autoria única perquè 
pot ser col·lectiva.

En segon lloc, explica que les històries puguin desbordar un 
únic mitjà o una forma d’expressió. És a dir, poden tenir formes 
híbrides, com les conegudes “narratives transmèdia”. Aquestes 
narratives quan estan ben resoltes busquen acompanyar-nos a 
través de les diferents cares d’un món narratiu.

I, finalment, fa que les històries es facin més fluïdes i diverses. 
I aquí hi entra un element clau: la importància que adquireixen 
un altre tipus d’històries més quotidianes, informals, obertes, 
efímeres, aparentment trivials.
Una breu història de vida compartida, una anècdota que con-
necta unes persones amb les altres, una història destinada a 

desaparèixer al cap d’unes hores a Instagram, etc. són expe-
riències vitals expressades en forma narrativa, cosa que Geor-
gakopoulou defineix com a “petites històries”. Històries que 
podrien sorgir en respondre qualsevol de les preguntes que 
llançàvem a l’inici d’aquest article.

A aquestes petites històries se’ls dóna cada cop més importàn-
cia també en el periodisme. Històries de persones anònimes 
que contenen molta veritat i que ens poden ajudar a entendre 
les complexitats d’un conflicte, més enllà de les dades, les gràfi-
ques i les grans històries. Perquè són properes, perquè ens hi 
podem identificar i perquè generen empatia. Perquè totes les 
històries importen. (Infografia: SEO Birdlife)
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