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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Contra les “fake news”, periodisme de proximitat
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Quines plataformes publicitàries prefereix la gent?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Plataformes Digitals (OTT): El 24% dels usuaris plantegen donar-se de baixa

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària augmenta +1,2% de gener a setembre de 2022, segons l’i2p

NOVES EINES
Brussel·les dona llum verda al carregador únic USB-C a la UE a partir de la tardor 2024

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Del media planning a l’audience planning: així s’està transformant el treball de les agències de mitjans

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Estan llestos els consumidors per a la realitat augmentada?
TRIBUNA: Algoritmes que escriuen articles
PETIT REPORTATGE: Els països amb mitjans públics millor finançats també tenen democràcies més sanes?
ANÀLISI: El diari portuguès Público potència la conversió, la retenció amb espai per a la interacció del lector amb l’empresa
DOSSIER: Com els editors es van tornar addictes a l’impacte del trànsit de les alertes de notícies
OPINIÓ: A l’infern dels mitjans de comunicació
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Contra les “fake news”, periodisme de 
proximitat
Per Andreu Asensio / Comunicació 21

El periodisme de proximitat, si compleix el Codi Deontològic, 
és una eina eficaç per lluitar contra les notícies falses. Aquesta 
és una de les conclusions de l’últim debat celebrat dimarts a 
l’Espai Línia, de Barcelona: Com poden ajudar els mitjans de 
proximitat a combatre les ‘fake news’?, organitzat per Comuni-
cació 21. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya; Joan Maria Corbella, professor de la Universitat 

Pompeu Fabra, i Laura Pinyol, consellera secretària del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya van  posar sobre la taula quines 
són les fórmules per lluitar contra aquest fenomen des del pe-
riodisme de proximitat. El debat va ser moderat pel periodista 
Quim Miró.

Per començar, Joan Maria Morros va deixar clar que “el més 
important per lluitar contra les fake news és identificar-les, i per 
fer-ho cal educació”. El degà va defensar amb molta vehemèn-
cia el programa La premsa a les escoles, on professionals as-
signats pel Col·legi de Periodistes visiten instituts per ajudar els 
nois i noies a destriar entre simples escrits i informacions autèn-
tiques. Considera imprescindible la implicació de l’administració 
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pública en la difusió i l’ampliació d’aquest programa a tots els 
instituts de Catalunya i fins i tot a les escoles, perquè molts 
infants ja tenen accés als telèfons mòbils.

En la mateixa línia es va expres-
sar Laura Pinyol, que va defen-
sar les iniciatives d’alfabetització 
mediàtica que el Consell de 
l’Audiovisual està portant a ter-
me. Es tracta d’unitats didàcti-
ques dirigides a professors i es-
coles perquè ajudin els alumnes. 
“El primer que em sorprèn és que 
els adolescents són incapaços 
d’identificar una notícia en el seu 

format característic, per això els sembla una notícia qualsevol 
contingut que descobreixen a través de les xarxes socials, en-
cara que sigui un TikTok. És un problema de format, del canal i 
d’identificació de la notícia”, va apuntar Pinyol.

En general, els ponents van situar el debat més enllà del mateix 
ofici: “No és el periodisme qui acabarà amb les fake news, sinó 
la societat”, va sentenciar Joan Maria Corbella.

El professor de la Pompeu Fabra va revelar que la universitat 
demana als professors que preparin els alumnes i els dotin de 
l’habilitat tècnica i la capacitació per allò que s’espera de la pro-
fessió, però mai no els ha demanat què poden fer per evitar les 
fake news. Per a Corbella, la solució implica potenciar algunes 
assignatures “pesades” com Sociologia, Psicologia o Teoria de 
la Comunicació, que són les que formen periodistes crítics.

“Un periodista no és no-
més la persona que sap 
escriure o sap parlar da-
vant d’un micròfon, és la 
persona que sap la trans-
cendència que té seleccio-
nar un tema, jerarquitzar, 
triar un titular. Això que tèc-
nicament és molt fàcil, socialment és molt difícil”. Precisament 
per aquesta raó va denunciar que “els verificadors van contra 
l’essència del periodisme. No es pot externalitzar la verificació, 
perquè forma part del mètode periodístic”.

Per al degà del Col·legi de Periodistes, la primera i principal 
eina que el periodisme de proximitat pot fer servir contra les 
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notícies falses és el Codi. “Si els periodistes complim el Codi 
Deontològic, garantim per part de la professió cap a tota la so-
cietat que allò que els estem explicant és veritat, que s’ha ob-
tingut de maneres lícites, que hem fet totes les verificacions que 
s’han de fer per part dels periodistes. És la manera que tenim 
de transmetre a la nostra audiència que allò s’ho pot creure”.

El compliment del Codi i l’educació mediàtica ens permetrien, 
segons Morros, contrarestar un percentatge molt elevat de les 
notícies falses. Però tots els col·lectius han d’anar plegats: “Els 
periodistes, perquè això protegeix la nostra feina; les empreses 
periodístiques, perquè els professionals garanteixen la qualitat 
de la marca; però sobretot l’administració pública, que està molt 
preocupada per les fake news. Tots hem d’anar a l’una per po-
der aplicar aquestes eines”.

Tanmateix, no és fàcil complir el Codi, sobretot quan l’empresa 
periodística no disposa de prou recursos humans. Per aquest 
motiu, “el periodista de proximitat és el que més difícil ho té per 
complir el Codi Deontològic”, va dir Corbella, i va reblar encara 
més el clau: “No es pot fer periodisme sense els recursos ne-
cessaris i no es pot lluitar contra les fake news sense recursos”.

Tot i això, la consellera del CAC va reivindicar l’ofici de perio-
dista per sobre de tot, també en el periodisme de proximitat: 
“Qualsevol periodista té eines per lluitar contra les fake news. 
És veritat que la professió en els últims 20 anys s’ha precaritzat 
i amb menys efectius fas la mateixa funció, però jo m’oposo a 
responsabilitzar les xarxes d’això. Depèn de l’ofici del periodis-
ta”. (Fotografies: Joanna Chichelnitzky/Comunicació21)
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Quines plataformes publicitàries 
prefereix la gent?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Les campanyes generen un impacte set vegades més gran da-
vant un públic receptiu. L’estudi de Kantar Media posa a l’abast 
els millors entorns de mitjans per als anuncis i quins són els 
canals i marques de mitjans més ben situades.

Continuen sent temps complicats per invertir en mitjans. Durant 
la pandèmia es van retallar els pressupostos ràpidament, tot i 
que van remuntar el 2021 amb la recuperació 

econòmica. Ara els mitjans s’enfronten a la inflació, el nombre 
de plataformes publicitàries s’ha disparat i la despesa en anun-
cis en línia continua creixent.

Kantar Media Reactions és la única avaluació a nivell mundial del 
valor publicitari que tenen els canals i les marques de mitjans per 
als consumidors i professionals del màrqueting. Ofereix una vi-
sió completa del panorama mediàtic actual i de la seva evolució, 
explica la millor manera de desenvolupar-s’hi i aporta nocions 
bàsiques per prendre decisions en aquest entorn.

L’estudi d’aquest any es basa en l’opinió de més de 18.000 con-
sumidors de 29 mercats i abasta al voltant de 400 marques. 
Per elaborar l’informe també hem comptat amb les opinions de 
gairebé 1.000 alts directius del gremi, incloent-hi publicistes, 
agències i mitjans de tot el món.

Kantar ens recorda que continuen sent temps complicats per 
invertir als mitjans. Durant la pandèmia es van retallar els pres-
supostos ràpidament, encara que han remuntat el 2021 amb 
la recuperació econòmica, i ara els mitjans s’enfronten a la in-
flació, el nombre de plataformes publicitàries s’ha disparat i la 
despesa en anuncis en línia continua creixent.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’informe descobreix que les campanyes generen un impacte 
set vegades més gran davant un públic receptiu; per això, és 
essencial saber què opinen els consumidors sobre cada marca 
i canal per identificar els més efectius per a una empresa. 

Les opinions de gairebé 1.000 alts directius del gremi, incloent-
hi publicistes, agències i mitjans de tot el món, han servit per 
complementar el punt de vista dels consumidors i oferir així una 
perspectiva detallada d’aquests canals i marques. El lector d’El 
Butlletí ho pot comprovar llegint l’informe Kantar Media Reac-
tions. CLICAR AQUÍ (Infografia: Kantar-Media)

L’augment de la inflació, els costos 
del transport i l’energia agreugen la 
crisi del paper
  
El col·lapse ocasionat per l’aturada industrial durant la pan-
dèmia, unit a la inflació i la pujada de costos de l’energia i el 
transport, han encarit les matèries primeres i han congestionat 
les cadenes de subministrament a tot el món. El paper no ha 
estat aliè a aquesta situació. Després d’esgotar-se els estocs 

i augmentar la demanda, va començar el desproveïment i el 
sobrepreu. Depenent del tipus i el gramatge, segons es tracti 
de polpa per a premsa, publicitat o llibres, l’increment ha anat 
del 35% al 50% , segons fonts editorials, segons explica Karina 
Sainz Borgo a ABC-Cultura.

«Els que ho estan passant pitjor són els editors més petits, per-
què ells compren menys. Normalment usen les resmes de ma-
gatzem, on hi ha menys estoc i els preus arriben a nivells més 
alts», assegura Daniel Fernández, director d’Edhasa i president 
de la Federació del Gremi d’Editors d’Espanya (FGEE).

Depenent de la mida, a unes empreses els resulta més senzill 
trampejar el temporal que a d’altres. «Els grans segells són ca-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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paços de resistir millor aquesta situació, perquè poden imprimir 
en determinats països i fer tiratges més grans, comenta Joan 
Tarrida, director del segell Galaxia Gutenberg.

La necessitat de material per imprimir provoca l’amuntegament, 
ja que les empreses fabriquen per a tot l’any, encara que això 
no garanteix la disponibilitat. «Avui hem demanat paper, però 
ens diuen que ens els serveixen al juny. Això retarda, no neces-
sàriament les novetats, però sí les reimpressions, en el cas dels 
llibres. Aquesta situació té un efecte financer: estem avançant 
el pagament del paper pel que fa a una situació normal i implica 
que has de planificar amb molta més antelació. En fi, t’obliga a 
una previsió més gran. Hi ha editors que ja han comprat per al 
2022. Però cal tenir un magatzem prou gran per guardar-lo».

Les claus del paper en dades
Comerç electrònic. L’auge del comerç electrònic i l’enviament 
postal de les compres als consumidors, així com la supressió 
dels plàstics a les cadenes d’empaquetat, va augmentar la de-
manda un 5,1%.

Pujada de l’electricitat. L’energia representa el 30% del cost to-
tal de la producció de paper segons la FGEE. Amb l’increment 

dels costos, la repercussió final d’aquests increments dependrà 
de cada empresa i de cada client.

Ecoimpostos. La política dels impostos verds commina les em-
preses a pagar una taxa sota el principi de qui contamina paga. 
Aquest ‘cost d’externalitats’ afecta també les indústries papere-
res. (Font: ABC Cultura – fotografia: ipysvenezuela.org)

La premsa aporta beneficis de 
producte, personals i socials

El 52% dels francesos confia en la premsa, enfront del 37% 
dels mitjans, segons l’estudi Meaningful Brands Special Press 
d’Havas Media Group i l’ACPM. D’altra banda, l’adhesió està 
just per sobre de la mitjana dels mitjans (41% enfront del 37%).

Segons l’estudi, es percep que la premsa aporta un benefici al 
producte, en oferir contingut de qualitat, segur i verificat. També 
aporta un benefici personal, ja que ajuda a desenvolupar els 
coneixements i fomenta l’adopció de millors hàbits. Finalment, 
la premsa té un benefici social, perquè encarna l’accés a la 
cultura per a tothom, i sobretot es considera transparent i ètica.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’estudi també subratlla que els francesos esperen un benefici funcio-
nal de la premsa amb la qualitat del contingut en primer lloc. A més, 
per a 4 de cada 10 francesos, les assignatures relacionades amb 
el medi ambient i la promoció de les minories (discapacitats, LGB-
TQIA+) són assignatures que no estan prou cobertes. (Font: MAE)

Els associats de l’AMIC assisteixen 
a l’entrega del Premi Nacional Lluís 
Companys

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) va 
rebre el passat 22 d’octubre el Premi Nacional Lluís Companys, 
atorgat per ERC Sants-Montjuïc, de Barcelona, en commemo-
ració del 25è aniversari de l’entitat.

A l’acte hi va assistir el president de l’AMIC, Ramon Grau i el 
secretari general de l’associació, Josep Ritort, així com alguns 
representats dels nostres mitjans associats: Oleguer Forcades, 
d’el3.cat; l’editora de La Marina, Yohany Limpias, i l’editor del 
Zona Sec i Paral·lel Oh!, Enric Mestre.

El guardó s’atorga a persones, associacions i institucions que 
hagin destacat en la defensa de la nació catalana. Va ser creat 
l’any 1994 pel Casal Jaume Aiguader d’ERC de Sants-Montjuïc. 
(Font i fotografia: Redacció AMIC)

El Grup Barnils denuncia l’assenyalament 
i la intimidació de periodistes per part de 
membres de Policía SXXI
El Grup de Periodistes Ramon Barnils denuncia públicament 
l’assenyalament, per part de membres del grup de Telegram 
del col·lectiu Policía SXXI, dels periodistes Miquel Ramos i 
Dani Domínguez. L’assenyalament és especialment greu, per-
què s’ha fet en un entorn policial, amb voluntat d’intimidar els 
dos informadors i, per tant, de coartar la llibertat d’expressió i 
l’exercici de la professió.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En concret, mitjançant comentaris al canal de Policía SXXI, 
s’han difós tuits i els usuaris de Twitter dels dos informadors 
animant els membres del grup policial a passar a “saludar”. “No 
sabem qui els haurà dit que poden insultar milers de pares i 
mares de família i no obtenir resposta”, s’hi ha dit, també, i se’ls 
ha insultat reiteradament a tots dos.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils alerta que la difusió 
d’idees i proclames d’extrema dreta entre els membres dels 
cossos policials és especialment greu i pot tenir conseqüències 
per a tots els ciutadans, tal com fan evidents els precedents 
polítics de l’estat espanyol. “És imprescindible que els cossos 
policials que pretenen ser democràtics actuïn per tallar de soca-
rel la difusió de l’odi, l’autoritarisme i el racisme entre les seves 
pròpies files”. (Font: Grup Barnils)

Oughourlian truca a Vivendi i 
Mediaset per salvar El País

El president de Prisa es va reunir amb el grup francès i els Ber-
lusconi per saber si estarien disposats a entrar al capital de 
l’editor espanyol propietari també de Cadena SER. Prisa va mar-

car dilluns passat un nou mínim històric a la borsa, en un dia en 
què l’Ibex 35 va pujar gairebé un 2%. El mercat va reaccionar a la 
baixa per la nova ampliació de capital que haurà d’emprendre la 
companyia de mitjans per reduir el seu encara voluminós deute. 

Segons fonts financeres, Joseph Oughourlian, president del 
‘holding’ amo d’’El País’ i Cadena SER i màxim accionista a 
través d’ Amber Capital, ha mantingut contactes amb diversos 
inversors institucionals, a més de Vivendi i Mediaset, perquè 
cobreixin els 185 milions d’euros de passiu pels quals la socie-
tat paga més d’un 10% d’interès. (Font: El Confidencial)

Línia Mar amplia la seva cobertura 
informativa a Sant Boi

El periòdic Línia Mar edició Baix Llobregat, nascut fa nou anys 
i que cobreix les ciutats de Castelldefels, Gavà, Viladecans i 
el Prat, amplia la seva cobertura informativa al municipi veí de 
Sant Boi. En la seva edició en paper d’aquest mes d’octubre, 
publicada dimarts passat, Línia Mar ja ha estrenat la secció de-
dicada a Sant Boi, acompanyada, a més, d’una entrevista en 
profunditat a la seva alcaldessa, Lluïsa Moret.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A partir d’ara, doncs, tots els veïns i veïnes de Sant Boi tenen 
diàriament a liniamar.cat un nou mitjà digital per informar-se del 
que passa a la seva ciutat, a més de l’edició mensual impresa 
del periòdic. Dirigit per Arnau Nadeu, director editorial de tota 
la xarxa Línia, i amb Albert Ribas com a subdirector, el res-
ponsable directe de Línia Mar és el periodista Francisco Javier 
Rodríguez.

La capçalera forma part de la xarxa de periòdics Línia, que no-
dreix els deu districtes de Barcelona i l’àrea metropolitana amb 
informació hiperlocal a través d’una vintena d’edicions en pa-
per i digital editades pel Grup Comunicació 21, fundat el 1999. 
(Font: MAE)

Neix l’agència especialitzada en 
esports 343 Media

343 Media és una nova agència de comunicació i productora au-
diovisual especialitzada en l’esport amb oficines a Sant Just Des-
vern. L’empresa aborda projectes de branding, creació de contin-
guts, relacions públiques, activació d’estratègies, plans de marca 
personal per a esportistes, responsabilitat i producció audiovisual.

La nova agència no sorgeix del no-res, és una refundació de 
433 Sport, creada el 2015 per Jordi Massana, per tal de di-
versificar els seus serveis i expandir-se. En aquests set anys, 
l’activitat de l’agència estava focalitzada en la comunicació i el 
màrqueting, mentre que en la nova etapa s’hi afegeix la produc-
ció audiovisual com a part important del negoci.

Play Different és el claim de 343 Media i representa el nou 
mètode de treball. Amb la nova marca, l’agència pretén impul-
sar un canvi positiu en l’esport al voltant de tres eixos: indústria 
esportiva (ecosistema), esportistes (persones) i sostenibilitat 
(medi ambient). (Font: Comunicació 21)
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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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Plataformes Digitals (OTT): El 24% 
dels usuaris plantegen donar-se de 
baixa
Per Javier Díaz / Estrella Digital

Aquestes són les conclusions a què ha arribat el baròmetre OTT 
de GECA. Aquesta empresa estudia els hàbits de consum dels 
usuaris. Així mateix, ha estudiat les seves intencions respecte 
a la seva permanència després dels últims canvis anunciats 
sobre la inclusió de publicitat.

Sens dubte la manera de veure la televisió va canviar per sem-
pre el dia que va arribar les plataformes que exhibeixen contin-
gut a Streaming. Actualment, la preferència en posar-se davant 
una pantalla és la sèrie. I els resultats són dels més sorpre-
nents.

Què és el que més veiem?
Els continguts més vistos durant el trimestre de juliol a setem-
bre del 2022 són, efectivament, sèries. Al nostre país el produc-
te patri venç i convenç. ‘Aquí no hi ha qui visqui’ puja al primer 
lloc del rànquing amb un 25,7%, recuperant aquesta posició. 
Cal destacar que aquesta sèrie no ha inclòs capítols nous des 
de fa molt de temps. Una altra dada important en aquest ràn-
quing és l’entrada de ‘Els anells de poder’, basada en ‘El Sen-
yor dels Anells’. Aquesta ha entrat directament al cinquè lloc 
tenint un 19,8%. Per arribar a aquest càlcul, es té en compte 
l’audiència normalitzada respecte al percentatge de penetració 
de cada plataforma.

Publicitat a les plataformes OTT
Des de fa unes dates a aquesta part s’ha posat sobre la taula la 
possibilitat que les plataformes donin una opció més econòmica 
als usuaris incloent-hi publicitat en els seus continguts. GECA 
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ha preguntat sobre aquesta possibilitat al seu baròmetre. El re-
sultat és que més de la meitat (55,6%) dels enquestats afirmen 
que els interessaria l’opció. Tenir publicitat en els continguts vi-
sualitzats si això comportés una reducció del preu.

Així mateix, encara que un 50% dels enquestats no es plante-
gen deixar les plataformes a causa de la conjuntura econòmica, 
sí que un significatiu 24% es planteja deixar-les a causa del pes 
que suposa per a les seves economies familiars.

La reina de les plataformes
Netflix torna a liderar el rànquing de les OTT més vistes, fins i 
tot creixent un 0,8 respecte al trimestre anterior i situant-se en 
un 75,4%. Tant és així que està a punt d’assolir el seu rècord 
històric de l’abril del 2020 en ple aïllament. Aquest lloc és seguit 
molt de prop per Prime Video amb un 70% d’usuaris tot i haver 
perdut un 0’8%.

La plataforma que més ha crescut aquest trimestre ha estat Dis-
ney+ , que repeteix honor en aquest sentit. D’aquesta manera 
es consolida en la tercera posició després d’haver crescut un 
1,3% a l’últim període.

Els lectors d’El Butlletí poden ampliar aquesta informació amb 
la lectura completa del Barómetro OTT, de GECA. CLICAR 
AQUÍ (Infografia:  GECA)

Com les persones menors de 30 
anys defineixen i interactuen amb les 
notícies
Els joves són inquiets pel que fa als seus hàbits i preferències 
de notícies. El públic menor de trenta anys prefereix un contin-
gut ampli i un to més clar. És menys probable que siguin lleials 
a les marques de notícies i és més probable que consumeixin 
notícies duna varietat de formats i plataformes de mitjans. Tot 
i que la miríada de preferències pot ser un desafiament per als 
proveïdors de notícies, també creen noves oportunitats en for-
ma de portes laterals.

Aquestes observacions provenen de l’informe The Kaleidosco-
pe sobre la investigació realitzada amb 720 persones de 18 a 
30 anys al Brasil, el Regne Unit i els Estats Units per l’agència 
de recerca de mercat Craft per a l’Institut Reuters. Aquesta in-
vestigació qualitativa afegeix especificitat i textura a la inves-
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tigació estadística més àmplia arrendada a principis d’aquest 
any a l’Informe de noticias digitales 2022 de Reuters .

De les dades de The Kaleidoscope sorgeixen tres tipus de con-
sumidors de notícies entre els menors de 30 anys:

• Els usuaris aficionats/obedients busquen notícies per entrete-
nir-se o per un sentit del deure mantenir-se informats i contribuir 
a la conversa cívica.

• Els participants principals sintonitzen les històries i desenvo-
lupaments pràctics de “necessitat de saber” que impacten les 
seves vides diàries.

• Les persones desconnectades solen evitar “les notícies”, però 
de vegades estan motivades per FOMO (por de perdre’s alguna 

cosa) i la necessitat d’estar al corrent de les grans històries que 
poden sorgir en una conversa o afectar-ne les vides.

El lector pot ampliar la informació des d’aquest enllaç de Digital 
Content Next. (Font: Miquel Pellicer i Digital Content Next – in-
fografia: Digital Content Next)

La Catosfera 2022 connecta amb 
el públic jove portant a Girona les 
tendències d’Internet
La Catosfera ha culminat la 14a edició amb més de mig miler 
d’assistents a diferents ubicacions de Girona, la més concorre-
guda fins ara. La Catosfera és una trobada anual que des de 
fa 14 anys agrupa els sectors més emprenedors i actius de la 
Internet catalana amb l’objectiu de generar xarxa entre el sector 
i que té una clara pedra angular: la dimensió digital en català.

Una de les grans novetats d’aquest any ha estat el Futur Fest, 
un nou esdeveniment que ha reunit, a la Sala Mirona, les ten-
dències de l’ecosistema digital català.
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Al Futur Fest hi havia podcast en directe, un nou espectacle 
d’humor amb Marc Sarrats i Manel Vidal, i el gran final de gira 
de Tindercat amb la seva banda. També, hi ha hagut foodtrucks, 
sortejos, música en directe i molts convidats sorpresa. Final-
ment, es va fer una sessió DJ fins les 6 de la matinada. (Font: 
Redacció AMIC)

Finances i Institucions van liderar 
l’Observatori de la publicitat digital

Es tracta de les dades de l’Observatori de la publicitat digital, 
d’IAB Spain, del mes de setembre, elaborat amb col·laboració 
d’Adjinn sobre un total de 133.181 campanyes actives. Per sec-
tors  va liderar Finances (% d’Inversió, marques i campanyes,) 
amb 10,3%, 237 marques i 738 campanyes,  seguit d’Institucions 
amb 9,3%,414 marques i 1.256 campanyes. En tercer lloc va 
quedar Distribució amb 7%, 1.842 marques i 18.196 campanyes.

El rànquing de Sectors,  va estar liderat per Finances, Institu-
cions, Distribució Automoció, Editorial, Telecomunicacions, Tu-
risme, Moda/roba, Electrònica de consum i Alimentació

Pel que fa a formats i share of voice va liderar el Display amb 
70,6% seguit de Video, 29,2% i Native, 0,2%. En qüestió d’ em-
plaçament a scroll,  Placement i Sectors, Finances es va decan-
tar per la primera posició de l’scroll al 82%, 5,6% per segona i 
12,4% per la tercera posició (menor visibilitat), Institucions va 
preferir la primera posició de l’scroll en 69,4%, 18,9% a segona 
i un 11,7% a la tercera. Distribució, 82,8 % en primera posició, 
18,9 % a segona i 4,8 % a tercera.

Per Campanyes programàtiques i dispositius per a cada cam-
panya: Lideren les programàtiques  amb 55% i 45% en directe. 
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Part Programàtica 40% i 100% programàtiques, 7%. Per Dispo-
sitius , 34 % usen tots els dispositius . 100% ordinador, un 30%, 
i Només mòbils (100%), 36 %. (Font: IAB)

El Mundo recupera el lideratge a 
Comscore, que aviat oferirà nova 
metodologia
Al setembre, El Mundo va recuperar el lideratge el rànquing de 
Comscore com el web de notícies amb més lectors de l’Estat, 
posició que els dos mesos anteriors havia ocupat El Español. 
En concret, El Mundo va registrar 20,371 milions d’usuaris 
únics (un 7,3% més que a l’agost), avançant El Español, amb 
19,418 (–2%).

Per darrere es troben 20minutos, que passa del cinquè al tercer 
lloc amb 17,481 milions de navegants (+5,6%); El País amb 
16,794 (–4,2%), i tanca el Top 5 La Vanguardia, que baixa de la 
tercera a la cinquena posició amb 16,786 (–6,2%).

D’altra banda, just un any després de ser presentada als seus 
clients a Espanya, Comscore confirma que llançarà el 2023 la 

seva nova metodologia cookieless de mesurament d’audiència 
de continguts i publicitat, UDM 2.0, respectuosa amb la legisla-
ció europea sobre privadesa (RGPD) i alineada amb les direc-
trius sobre mesurament establerts per la WFA (World Federa-
tion of Advertisers).

El desplegament d’aquesta nova metodologia, evolució de 
l’actual UDM, es produirà al llarg del 2023, sent els Estats Units 
el primer país on entrarà en producció, el segon trimestre de 
l’any, i seguit per la resta de mercats prioritaris per a Comscore, 
entre els quals hi ha Espanya. (Font: MAE)

Els riscos legals d’il·lustrar les 
publicacions a Twitter

Cada minut es publiquen 
350.000 piulades i cada dia, 
500 milions. Això significa que, 
cada any, són al voltant de 
200.000 milions de piulades 
les que omplen la xarxa. La 
majoria van acompanyades d’imatges o infografies. Quantes 
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persones es preocupen de comprovar si són lliures de drets 
d’autor? Les presses i la mandra són males conselleres. Algu-
nes empreses europees ho saben i s’han especialitzat a com-
prar bancs d’imatges molt utilitzades a internet i, per tant, n’han 
aconseguit els drets de propietat intel·lectual. Contracten des-
patxos d’advocats i rastregen les xarxes. A partir d’aquí, arriben 
reclamacions econòmiques, demandes i amenaces a alguns in-
ternautes sorpresos. La polèmica ja està servida, segons escriu 
Àngels Doñate al portal de la UOC.

En l’article de Doñate, Eduard Blasi, professor del postgrau 
de Protecció de Dades de la UOC, diu que, “en aquest món 
d’immediatesa, la gent no verifica els drets de les imatges”. I 
aquí arriben els abusos. “Cal evitar aquests usos abusius”, afir-
ma Blasi. Com? “Les normes han d’estar vives. És evident que 
l’autor ha de continuar gaudint de la protecció i ha de poder 
decidir fins on i quan es pot utilitzar la seva imatge, però la 
propietat intel·lectual s’ha vist modificada per la part digital, les 
plataformes, etc. Els legisladors han de fer un pas endavant i 
modificar les normes perquè no es desvirtuïn. Cal que es revisi 
aquest dret per no quedar-nos sense informació a les xarxes”, 
afegeix l’expert.

El professor Blasi és prou clar: “Quan volem compartir contin-
gut en obert a través d’internet, val la pena perdre uns minuts i 
comprovar si una imatge es pot utilitzar lliurement o no.” Podeu 
llegir sencer l’article d’Àngels Doñate en aquest enllaç. (Font: 
UOC – fotografia: Daddy Mohlala/Unsplash)

Billboard llança Billboard Español

Billboard, la marca de música líder al món, va llançar el setem-
bre el seu nou títol, Billboard Español, amb Camilo  a la seva 
portada inaugural. Billboard ha estat responsable de descobrir, 
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impulsar i presentar regularment artistes llatins al llarg dels 
seus 128 anys d’història. Com a innovador a la indústria de la 
música,  Billboard va  reconèixer la demanda de contingut únic 
en l’idioma fet per i per als fans a tots els països de parla hispa-
na del món, incloent el mercat llatí dels Estats Units. Billboard 
Espanyol servirà com la principal destinació global en llengua 
espanyola per a la música llatina, oferint contingut únic i atractiu 
amb una millor comprensió de la indústria de la música llatina 
i el mercat. 

“A Billboard, vam veure, vam reconèixer i vam celebrar la mú-
sica llatina molt abans que cap altre mitjà”, va dir la vicepresi-
denta de contingut llatí de Billboard, Leila Cobo, responsable 
de l’edició en espanyol. “El llançament de Billboard Espanyol és 
un parteaigües molt important per a la marca Billboard i parteix 
d’una estratègia molt més gran a llarg termini per expandir la 
seva presència global”, va dir el CEO, president i fundador de 
Penske Media,  Jay Penske. “Estic orgullós que estiguem fent 
que el contingut de Billboard sigui accessible per als lectors en 
un dels idiomes més parlats del món. No hi ha ningú més qua-
lificat que Leila Cobo per liderar aquesta iniciativa increïble”. 
(Font: MAE)
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La inversió publicitària augmenta 
+1,2% de gener a setembre de 2022, 
segons l’i2p
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La Televisió recula un 6,5% i els mitjans digitals registren lleu-
gera caiguda del 0,3%, segons l’índex d’ inversió publicitària, 
i2p, de gener a setembre de 2022. Es tracta d’una  estimació de 
la inversió publicitària elaborada per Media Hotline amb les da-
des recopilades de gener a setembre de 2022, en col·laboració 
en col·laboració amb Arce Media Auditsa . 

La inversió publicitària del gener al setembre del 2022 ha aug-
mentat un 1,2% en relació amb el mateix període de l’any ante-
rior i ha arribat a la xifra de 4.248,0 milions d’euros, en compa-
ració dels 4.198,0 milions del 2021. 

El retrocés del 6,5% de la Televisió fa que aquesta registri la 
xifra de 1.143,2 milions d’euros i representi el 26,9% del mer-
cat. El descens, doncs, és d’una mica més de dos punts de 
participació.

Com podem veure en el quadre que acompanya aquest text, 
Ràdio augmenta un 8,8% i arriba als 272,9 milions d’euros, 
davant dels 250,9 milions del mateix període de l’any anterior. 
Premsa creix un 2,2% fins a assolir els 218,2 milions d’euros. 
Exterior puja un 23,5%, fins a 248,7 milions d’euros. Revis-
tes arriba als 52,4 milions d’euros, representa una caiguda del 
0,2%. Dominicals baixa un -2,3% i Cinema creix un 45,9%.

Els Mitjans Digitals registren una lleugera caiguda del 0,3%, 
aconseguint 541,1 milions d’euros i un 12,7% de participació de 
mercat, retrocedint, per tant, 0,2 punts de participació. Search 
i Xarxes Socials són el segon i tercer mitjà per volum, creixent 
un 2,4 i 5,9 respectivament, representant la suma dels dos un 
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36,6% de participació. Finalment, els Influencers augmenten 
un 5,2% la inversió publicitària, mentre que els Classificats di-
gitals retrocedeixen un 4,4%.

Podeu ampliar aquesta informació accedint a l’índex d’Inversió 
Publicitària de Media Hotline. CLICAR AQUÍ (Infografia: Media-
Hotline-Arce Media)

Per a InfoAdex, la inversió publicitària 
ha crescut un 2,8% en el mateix 
període 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En canvi, en els nou primers mesos de l’any, la inversió pu-
blicitària ha crescut un 2,8% davant el període equivalent de 
l’any anterior, i ha mostrat una xifra de 3.861,1 milions d’euros, 
davant els 3.754,4 milions del període gener-setembre de 2021, 
segons ens diu InfoAdex. En el cas concret del mes de set-
embre, la inversió hauria crescut un 3,0% passant dels 505,8 
milions d’euros del 2021 als 520,8 milions del mes de setembre 
del 2022.

Cal incidir, però, que InfoAdex inclou en les seves dades aquells 
mitjans i suports no controlats directament per ells en base a da-
des declarades/estimades del mercat publicitari. Els mitjans més 
afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest 
darrer per la inclusió de dades de Search i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària, ha experimentat un increment del 6,0% i ha obtingut 
1.830,6 milions d’euros els primers nou mesos de l’any. Dins 
Digital el millor comportament el té Xarxes Socials, mitjà que 
creix un 8,7% el seu volum d’inversió publicitària passant de 
458,5 milions d’euros a 498,4 milions durant el període analit-
zat. Search augmenta la seva xifra un 5,3% amb una inversió 
de 621,8 milions davant els 590,7 milions d’euros que va obte-
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nir en el mateix període del 2021. Websites també incrementa 
la seva xifra d’inversió en un 4,8%, i arriba a un volum els nou 
primers mesos de l’any de 710,4 milions d’euros.

El segon mitjà per inversió, segons InfoAdex, seria Televisió 
que aglutina una inversió publicitària de 1.149,1 milions d’euros, 
un -6,6% que els 1.229,7 milions d’euros del mateix període del 
2021. Radio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
302,1 milions, per sobre del quart mitjà, Exterior, la xifra del 
qual puja en aquests nou mesos a 242,0 milions d’euros. En el 
cas de Diaris, la xifra suposa un increment de l’1,3% i arriba 
als 232,0 milions. El mitjà Revistes obté una xifra d’inversió de 
90,5 milions d’euros el període gener-setembre del 2022, que 
es tradueix en un increment del 2,6%.

Cinema mostra una pujada del 145,2% sobre el període equi-
valent de l’any anterior, cosa que el situa en 9,9 milions d’euros, 
i Dominicals, últim mitjà per volum d’inversió, decreix un -1,2%. 
(Infografia: InfoAdex)

La inversió publicitària de la ràdio a 
Catalunya continua per darrera de 
l’estatal

Segons l’estudi I2P, elaborat per MediaHotline a partir de dades 
d’Arce Media, en el primer semestre del 2022, la inversió publi-
citària de la ràdio a Catalunya només ha augmentat un 3,1%, 
amb una xifra de 23,6 milions d’euros. Es tracta d’un augment 
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discret comparat amb el creixement del conjunt de la ràdio en 
l’àmbit estatal, que creix un 9,7%, segons apunten els autors 
de l’informe.

Enric Yarza, de MediaHotline, ha explicat que “algun dels mo-
tius expressats en el primer trimestre segueixen vigents, com 
és el creixement important del mercat local de l’Estat especial-
ment en el sector dels serveis públics”. “La Generalitat i les ad-
ministracions locals de Catalunya estan reduint les inversions 
en publicitat, mentre que la resta d’administracions locals i au-
tonòmiques d’arreu de l’Estat les estan augmentant” ha apuntat 
Yarza.

En aquest sentit, la publicitat local a Catalunya ha crescut 
+3,5%, la publicitat local a la resta de l’Estat ha crescut +15,6%, 
mentre que els serveis públics a Catalunya han baixat -3,3% i 
a la resta de l’Estat el creixement ha estat del +27,4%. Moltes 
d’aquestes administracions autonòmiques també actuen com 
a patrocinadors en els diferents esdeveniments de la ràdio al 
carrer que aquest any ja es poden celebrar sense restriccions.
Segons aquest informe, la ràdio tradicional a Catalunya aug-
menta un 2,1% la seva inversió, mentre que a la resta d’Espanya 
l’augment és del 8,6%. En l’àmbit digital, a Catalunya es redueix 

la inversió en 4 punts, mentre que a l’Estat puja 12,4% respecte 
del mateix període de l’any passat. El mateix succeeix amb la 
ràdio convencional i la ràdio temàtica, que es comporten pitjor a 
Catalunya que a l’àmbit estatal. I és que el creixement de la in-
versió publicitària a Espanya és el triple que a Catalunya. (Font: 
acradio – infografia: Media Hotline) 

Més ús de mitjans propis i menys 
pressupost per a publicitat des de 
començament del 2022
AppsFlyer ha publicat 
la 15a edició del seu 
Performance Index, 
un informe que classi-
fica les principals fonts 
de mitjans a la publi-
citat mòbil. Durant el 
primer semestre del 2022, en vista dels canvis continus en el marc 
de la privadesa mòbil i la recessió econòmica, s’ha remodelat tot 
l’ecosistema i els actors més petits han aprofitat l’oportunitat per 
guanyar quota de mercat mentre que les principals fonts de mitjans 
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-com Google Ads i Meta Ads- han perdut terreny. Tots aquests can-
vis han presentat noves i diferents oportunitats als professionals 
del màrqueting i a les empreses del sector.

El mercat d’Android, Google Ads i Meta Ads segueixen domi-
nant i continuen al cim del rànquing de potència global i del ràn-
quing de volum global. Tot i això, tots dos gegants van perdre 
quota de mercat d’instal·lació d’aplicacions a Android durant la 
primera meitat del 2022, però van seguir ocupant el primer lloc 
gràcies a la seva inigualable escala.

Ara bé, les condicions úniques del mercat que han sorgit aquest 
2022 han augmentat els desafiaments a què s’enfronten els 
professionals del màrqueting i les fonts de mitjans mòbils. Els 
pressupostos en publicitat per a la instal·lació d’aplicacions van 
caure un 14% el segon trimestre en comparació del primer tri-
mestre del 2022, després d’un augment del 2% entre el quart 
trimestre del 2021 i el primer del 2022. El pressupost mitjà per 
a aplicacions va baixar un 12%, amb una caiguda lleugerament 
més gran en Android (-13%) en comparació amb iOS (-9%).

Pel que fa als mitjans, 7 de les 10 principals fonts de mitjans 
i 14 de les 20 principals, van veure caure els pressupostos 

d’adquisició d’usuaris el segon trimestre del 2022 en compara-
ció del primer, inclosos els tres principals actors, Google, Meta i 
Unity. Cadascun va perdre significativament més que la mitjana 
de les 10 principals fonts de mitjans. Una comparació interanual 
mostra que els canvis en la despesa global en mitjans el 2022 
van ser quatre vegades més grans que el 2021 (un -12% davant 
un -3%). (Font: El Publicista – infografia: VentureBeat)

Les tendències en xarxes socials que 
marcaran el 2023

Quines seran les tendències de xarxes socials 2023? Mentre 
que les tendències de xarxes socials per al 2022 giraven al vol-
tant de TikTok i el comerç social, quan mirem cap al 2023 i els 
anys següents, ja podem veure un canvi en les coses que les 
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marques han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar la 
seva estratègia a xarxes socials.

El que segueix sent cert és que les xarxes socials continuen 
sent una de les plataformes més importants per atraure clients 
potencials. 

Segons una investigació realitzada a principis del 2022 confir-
ma que el 84% dels consumidors recorren a les seves xarxes 
socials favorites per obtenir inspiració abans de fer una compra, 
per la qual cosa invertir en la presència en xarxes socials conti-
nua sent fonamental per a l’èxit d’un negoci.

El Butlletí de l’AMIC proposa fer una ullada a les tendències de 
xarxes socials que veurem més el 2023, gràcies al document de 
Lacaja-Company Las próximas tendencias de redes sociales. 
CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: 
SurveyMonkey)

Les marques fan el buit als 
consumidors més grans de 55 anys

Els anunciants perden di-
ners a mans plenes en 
condemnar (injustament) 
a l’ostracisme als consumi-
dors més grans de 55 anys 
als seus anuncis. Així ho 
conclou almenys un recent 

estudi dut a terme per System1 i ITV. 

L’informe posa de manifest que els consumidors més grans de 
55 anys s’obren pas en tan sols el 23% dels anuncis. Es fa ne-
cessària, per tant, una recalibració urgent del públic objectiu a 
què es dirigeixen les marques amb les seves campanyes de pu-
blicitat, perquè els més grans de 55 anys són una enorme opor-
tunitat comercial per a les marques, d’aqui que no s’entengui 
que siguin sovint ignorats o retratats de manera errònia.

Més enllà d’existir un problema de visibilitat de les persones 
més grans de 55 anys en la publicitat, també hi ha disparitat 
des del punt de vista del gènere. I és que la presència de dones 
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que superen la frontera dels 55 anys a la publicitat és molt més 
inusitada que la presència d’homes d’un grup d’edat idèntic. 

Ho podem comprovar tot plegat en l’estudi “Espavilar! Obtenir 
anuncis adequats per als espectadors més grans”, elaborat per 
System1 i ITV. CLICAR AQUÍ (Font: MAE)

La publicitat de Prisa creix un 4,5% 
fins al setembre encara que s’estanca 
el tercer trimestre
Prisa Media ha ingressat 278 milions d’euros fins al setembre 
, fet que significa un creixement del 5,5% respecte al mateix 
període de l’any passat. Només el tercer trimestre, la xifra de 
negocis ha augmentat un 4%, fins als 92 milions.

Al còmput dels nou primers mesos de l’any, l’editora d’El País i 
la SER ha incrementat els seus ingressos publicitaris un 4,5%, 
fins a assolir els 210 milions d’euros. És a dir, aquesta part del 
negoci representa encara el 75% dels ingressos totals de Prisa 
Media. Tot i això, en el tercer trimestre s’ha notat un alentiment 
de la publicitat , amb un lleuger ascens de tot just el 0,6%.

El País ja té 204.000 subscriptors exclusivament digitals que li 
reporten 10 milions d’euros des de començament d’any. Així, 
El País ja té 243.490 subscriptors, dels quals 204.046 són 
exclusivament digitals. Des de començament d’any, el model 
de subscripció acumula més de 66.730 altes netes. (Font: Dir-
comfidencial)
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Brussel·les dona llum verda al 
carregador únic USB-C a la UE a partir 
de la tardor 2024
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El Parlament Europeu va donar aquest dimarts la llum verda de-
finitiva que el carregador de tipus USB-C sigui el model únic per 
a tots els dispositius electrònics a la Unió Europea a partir de la 
tardor de 2024, el punt final a una batalla política de més de una 
dècada a Brussel·les per reduir les escombraries electròniques 
que generava la manca d’harmonització.

Per 602 vots a favor, 13 en contra i 8 abstencions, els eurodi-
putats van donar llum verda a l’acord tancat al juny per unificar 
l’ús de l’USB-C a telèfons mòbils, tauletes, llibres electrònics, 
càmeres digitals, videoconsoles i auriculars, cosa que serà 
obligatòria dos anys després que aquesta legislació s’adopti en 
productes comercialitzats a partir d’aquesta data.

L’actual sistema, en què compartien espai l’USB 2.0 Micro B, l’USB-
C i el Lightning (exclusiu d’Apple) gràcies a un acord voluntari del 
2009, contribuïa encara a generar fins a 11.000 tones a l’any de re-
sidus electrònics, segons les estimacions de la Comissió Europea.

La nova normativa pretén aturar aquesta xifra permetent als consu-
midors comprar nous dispositius electrònics sense haver d’adquirir 
un carregador addicional (la qual cosa estalviarà els ciutadans fins 
a 250 milions d’euros anuals en carregadors innecessaris) i iguala 
també la velocitat dels dispositius que permeten la càrrega ràpida, 
sense importar el carregador que s’estigui usant.

Al principi, els ordinadors portàtils no quedaran vinculats a les 
noves normes, però sí que les hauran de complir com a molt 
tres anys i mig després de l’entrada en vigor de la norma (això 
és, aproximadament a mitjans del 2028).
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L’eurodiputat que ha encapçalat la negociació, el socialdemò-
crata maltès Alex Agius Saliba, va escenificar el canvi davant 
l’hemicicle amb una caixa plena de cables a un costat de 
l’estrada i un únic carregador USB-C a l’altra banda.

“Aquest és el passat”, va dir assenyalant la caixa, “i aquest el 
futur”, va afirmar, amb el cable únic a la mà.

“Hem esperat més de deu anys per a aquesta llei, però la plèto-
ra de carregadors actuals serà aviat cosa del passat. La nor-
mativa permet el desenvolupament de solucions de càrrega 
innovadores i beneficiarà tots, des dels consumidors, farts de 
canviar de carregador, al mitjà ambient”, va dir posteriorment.

També la vicepresidenta de la Comissió Europea a càrrec de 
Competència, Margrethe Vestager, va compartir al seu Twitter 
una foto amb desenes de cables embullats i va afirmar que “la 
tardor del 2024, els temps en què havíem de barallar-nos amb 
molts carregadors diferents es començarà a convertir en un 
record d’un temps passat i estrany, de costos innecessaris i 
inconveniència”. (Fotografia: @vestager)

Pinterest llança una eina per ajudar 
els anunciants a detectar tendències

La xarxa social presenta noves eines per ajudar els anunciants 
en el llançament de les campanyes, des de l’inici de les matei-
xes fins al posterior reporting. Amb Pinterest Trends es podrà 
obtenir informació més precisa sobre el comportament de pla-
nificació dels pinners, i així poder configurar les campanyes a 
través de les creativitats i la segmentació.

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 Pinter-
est també integrarà funcions de conversió a nivell global amb 
el soci comercial Shopify i el soci d’administració d’etiquetes 
Google Tag Manager.

Què poden fer els anunciants amb Pinterest Trends? Ho podem 
llegir a Marketing News des d’aquest enllaç. (Font: MAE)
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Google Chrome deixarà de tenir 
suport a Windows 7 i Windows 8.1 el 
2023

Google ha reconegut que 
a partir de febrer de 2023 
deixaran de donar suport al 
vostre navegador a Windows 
7 i 8.1. Amb aquesta deci-
sió, Google Chrome deixarà 
d’actualitzar-se en aquestes dues versions de Windows, i és 
per això que recorden la necessitat de trobar-se mínim a Win-
dows 10 per poder seguir usant amb la millor seguretat pos-
sible aquest navegador. Aquesta decisió es formalitzarà amb 
el llançament de Chrome 110, que està programat per al 7 de 
febrer del 2023.

Cal destacar que la finalitat de suport no vol dir que els usuaris 
que no actualitzin hagin de deixar d’utilitzar Google Chrome. 
L’únic que passarà és que no podran actualitzar mai més les 
versions que vagin sorgint amb característiques extra i també 
correccions de seguretat, però es podrà continuar emprant.

José Alberto Lizana explica en aquest article el significat 
d’aquesta decisió. Veurem com Google recomana encarida-
ment actualitzar el sistema operatiu de Microsoft per poder gau-
dir de les millores que s’incloguin a les futures actualitzacions 
de Chrome. (Font i infografia: Genbeta)

Nova funció de Google Meet per 
centrar automàticament la imatge

En mantenir una videoconferència els usuaris poden desplaçar-
se de manera voluntària o involuntària, de vegades sense arri-
bar a adonar-se que es queden fora de l’enquadrament de la 
càmera . Aquest és un dels errors més comuns a l’hora de fer 
una trucada de vídeo.

Google Meet han des-
envolupat una versió 
basada en programa-
ri que permet ajustar 
de manera automàtica 
l’enquadrament de ma-
nera que el subjecte 
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aparegui sempre correctament centrat a la càmera, cosa que 
assegura una òptima visibilització per a tots els participants a 
la videoconferència.

Aquest “recentrat” l’efectua Google Meet de manera automàtica 
només una vegada, en iniciar la videoconferència, però l’usuari 
pot activar-lo manualment en qualsevol moment, cosa que per-
met, des del menú d’ajustos de l’aplicació, tornar a situar el sub-
jecte al centre de la imatge sense haver de modificar la posició 
de la càmera web.

Es tracta d’una funció activable per qualsevol usuari, és a dir, 
que no necessita la intervenció de l’administrador, però serà el 
mateix usuari qui l’hagi d’activar ja que apareix desactivada per 
defecte.

Amb aquesta nova funcionalitat a Google Meet continuen po-
tenciant les seves eines que proporcionen diferents utilitats 
als usuaris més professionals, com passa amb la recentment 
anunciada transcripció de les converses que s’envia de manera 
automatitzada a Google Docs, contenint en text la totalitat de la 
conversa. (Font: Trecebits – infografia: wwwhatsnew.com)

Truc per tenir WhatsApp a la teva 
tablet

Sense necessitat de comptar una targeta SIM, podeu obtenir 
l’aplicació de missatgeria instantània al vostre dispositiu. No-
més necessitaràs connexió a internet. WhatsApp ja ens dona 
la possibilitat d’instal·lar l’app en aquets dispositius . Alhora, 
també permet utilitzar WhatsApp Web. T’expliquem com tenir 
l’aplicació de Facebook Meta sense comptar amb una targeta 
SIM.

Xatejar des de la teva pròpia tauleta té a veure amb la recent 
sincronització per codi QR: permet utilitzar l’app de Facebook 
Meta en diferents dispositius, sense importar l’existència d’un 
número de telèfon. Hi ha diferents maneres d’utilitzar Whats-
App a la nostra tablet. Pot ser mitjançant l’ aplicació descarre-
gada des de Google Play Store o mitjançant WhatsApp Web, 
que es pot obrir des del propi navegador del dispositiu.

Si vols tenir la pròpia aplicació a la pantalla d’inici , hauràs 
d’instal·lar l’ APK, que és un fitxer comprimit que es troba a la 
pàgina oficial de WhatsApp. En ingressar, haureu de desca-
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rregar l’última versió disponible. Abans d’això, autoritza la teva 
tauleta a descarregar aplicacions externes. (Font: Ambito)

Enviar fotografies a màxima qualitat a 
WhatsApp

Per defecte, quan enviem una fotografia a través de Whats-
App s’envia una versió totalment comprimida i que per tant perd 
qualitat perquè es trigui menys a enviar. Però per poder man-
tenir la màxima qualitat, podeu fer ús de l’opció d’enviar fitxers.

Tot i que pot estar pensat per poder enviar documents de text 
o PDF, es poden enviar també fitxers en formats a màxima 
qualitat com .webp o .tiff. Això és una cosa que es pot fer de 

manera còmoda des de l’ordinador, però en cas d’enviar-lo a 
un mòbil, cal passar prèviament la imatge de la galeria al teu 
gestor de fitxers per seleccionar-lo còmodament. (Font i info-
grafia: Genbeta)
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Del media planning a l’audience 
planning: així s’està transformant el 
treball de les agències de mitjans
Per Dircomfidencial

La publicitat està vivint la transformació més gran de la seva 
història. Abans les audiències estaven captives en uns quants 
mitjans , però ara la fragmentació de canals és gairebé infinita 
amb l’explosió d’Internet. La dificultat per als anunciants -i per a 
les seves agències de mitjans- està, per tant, a impactar aques-
tes audiències tan disperses avui dia.

Exercici que s’ha complicat encara més amb l’anunciada desa-
parició de les cookies, prevista per Google per al 2024. I també 

per les restriccions introduïdes per les diferents administracions 
públiques per la privadesa dels usuaris .

En aquest context, la planificació de mitjans viu una gran trans-
formació. Abans tot orbitava al voltant del propi canal, però ara 
són les audiències les que estan al centre: «estem evolucionant 
des del media planning cap a l’audience planning », va comentar 
la setmana passada Ana de Ávila, European Digital Lead for The 
Coca-Cola Company a Mediacom, en un esdeveniment organit-
zat per GroupM. Aquesta experta considera que cal ser «agnòs-
tics» amb els canals . «S’ha de posar primer l’audiència al centre 
i després es trien els canals». En definitiva, són les audiències 
les que «determinen la creativitat i els canals seleccionats».

Aquesta experta considera a més que allò que l’audiència espe-
ra de les marques és una publicitat personalitzada, amb creativi-
tats adaptades en funció de múltiples variables: geolocalització, 
interessos personals, gustos, hora del dia… Aquesta creativitat 
pràcticament individualitzada per a cada usuari seria impossible 
d’executar sense tecnologia i amb una gestió de la dada  ex-
haustiva . És per això que als departaments de Màrqueting i a 
les agències de mitjans cada vegada abunden més perfils com 
data scientist, matemàtics, experts en addressability…
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En aquesta nova realitat, les agències de mitjans tenen un pa-
per clau, segons va descriure Jon Artolozaga, Managing Director 
de GroupM Intelligence Data & Analytics. Treball que va des de 
l’anàlisi de les audiències per entendre el target de la campanya, 
fins a l’activació dels algorismes, l’anàlisi del ROI, el mesurament 
i l’optimització. Tot això confereix a aquest tipus de companyies 
una visió global del màrqueting dels seus clients i en temps real.

No obstant això, malgrat aquestes noves tendències focalitzades 
en la personalització i l’automatització, els mitjans tradicionals 
continuen tenint una presència rellevant al mix de mitjans dels 
anunciants (reben al voltant del 50% de la inversió publicitària). 
Les agències de mitjans “busquem l’audiència que ens interes-
sa, però hi ha una altra variable més qualitativa determinada pel 
medi estic impactant aquesta audiència”. «No és el mateix fer-ho 
mitjançant un mitjà de prestigi que a través d’un altre tipus de 
suport», aclareix Artolozaga . És el que es coneix com l’ ad equity 
dels mitjans i que és més intens als mitjans tradicionals que als 
digitals, segons l’estudi Media Reactions de Kantar.

Major complexitat
Sigui com sigui, la introducció de tantes variables que fa molt 
poc no existien han complicat la gestió del màrqueting a les 

empreses. Així ho va expressar Ana García, Global Customer 
Insight Manager d’IKEA, que va subratllar a l’esdeveniment de 
GroupM «la dificultat d’arribar a audiències amb tants canals», 
i per això « necessitem més recursos».

Sobre això, s’obre el debat sobre si les noves tecnologies re-
queriran un increment de la inversió en els departaments de 
Màrqueting o la seva major eficiència els reduirà. En aquest 
aspecte, Artolozaga (GroupM) creu que més aviat que allò que 
canviarà serà el destí d’aquests pressupostos de màrqueting. 
«Abans se centraven en la compra de mitjans i ara estan més 
dispersos», ja que, a més de mitjans, també cal invertir en tec-
nologia, data…

Més enllà d’aquesta complexitat que porta qualsevol transició, 
Juan Carlos Muñoz, cap de Màrqueting Digital i CRM de Vol-
vo, va realçar com la tecnologia introduïda als departaments de 
Màrqueting ha facilitat que el mesurament de la seva activitat 
sigui molt més precisa, cosa que al món offline era pràcticament 
impossible.

Carlos Bosch, exdirector de Mitjans de Danone, va lloar els pro-
gressos que ha comportat la tecnologia, però també va posar 
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en valor la «intuïció» en què es basava el màrqueting en el 
passat, i que encara avui hauria de ser vigent. També va fixar 
com un dels grans reptes de l’actualitat «fer escalable» aques-
ta personalització pràcticament one to one del màrqueting ac-
tual. Recolza aquesta afirmació Jon Artolozaga, que confirma 
que avui el problema bàsic és «d’escala», ja que per arribar a 
l’audiència «cal estar en milers de llocs».

Tota aquesta nova manera d’impactar a les audiències no es 
pot aplicar avui dia sense respectar la privadesa dels usuaris, 
segons va incidir Carlos Molina, Global Head of Martech & Ad-
tech Business de Telefónica. A la seva empresa -va remarcar- 
«no venem dades ni les cedim». En aquest aspecte, tots els 
experts participants a la jornada van destacar la importància 
d’alimentar el first party data per seguir impactant els seus pú-
blics objectius garantint la privadesa dels usuaris. (Infografia: 
Everything Experiential)

La Generalitat treu a licitació el 
seguiment de mitjans i xarxes socials

El Departament de la Presidència ha obert el procés de licita-
ció per a l’adjudicació del servei de seguiment de mitjans de 
comunicació i xarxes socials quan facin referència a l’acció del 
Govern de la Generalitat i altres temes d’interès del mateix Exe-
cutiu.

El pressupost de licitació conjunt és de 59.132,30 euros (sense 
IVA) per un contracte d’un any fins al 31 de desembre de 2023 
(prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes 
finalitza el 7 de novembre.

L’adjudicació es divideix en dos lots. El primer és per al segui-
ment de mitjans impresos, digitals, televisions i ràdios (dotat 
amb 41.068,83 euros). I el segon per al seguiment de les xarxes 
Twitter, Instagram i Facebook (18.063,47 euros).

No hi ha limitació de lots a una mateixa empresa licitadora. 
L’adjudicació es realitzarà en funció de la millor oferta presenta-
da per a cada lot. (Font: gencat)
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mSchools impulsa el projecte 
internacional Repte per l’educació 
mediàtica

El Repte per l’Educació Mediàtica identifica i reconeix les mi-
llors experiències d’aprenentatge sobre Alfabetització Mediàti-
ca i Informacional (AMI) en centres educatius de l’Argentina, 
Catalunya, Colòmbia, Mèxic, el Perú i Portugal. Les propostes 
i docents seleccionats a nivell internacional presentaran les se-
ves experiències en un esdeveniment especial dins del marc 
del MWC Barcelona 2023.

Vivim en un món hiperconnectat, en constant desenvolupament 
tecnològic. Tenim accés ininterromput a internet des d’edats 
cada vegada més primerenques i, amb això, estem exposats a 

un enorme volum d’informació i desinformació. A més, no sols 
consumim informació, sinó que també la creem, ens diuen els 
impulsors.

És necessari que, des de les aules, es proporcioni als estu-
diants recursos i eines perquè aprenguin a contrastar la infor-
mació, analitzar els mitjans de comunicació, reconèixer evidèn-
cies, identificar biaixos i discursos polititzats, discernir entre 
informació falsa i veraç i que, a més, actuïn amb responsabilitat 
en la compartició i generació del seu propi contingut.

Es tracta, doncs, d’una experiència-proposta d’aprenentatge 
que es desenvolupa al llarg de diverses sessions (com un 
projecte, un itinerari d’activitats, una unitat didàctica,…) amb 
l’objectiu d’aconseguir un aprenentatge situat, real i significatiu, 
i on les metodologies actives/àgils repten a l’estudiant amb de-
safiaments que fomenten el seu desenvolupament competen-
cial i el situen en el centre del seu procés d’aprenentatge.

Algunes temàtiques de les experiències d’aprenentatge passen 
per la Desinformació: Educar en el consumo crítico de la infor-
mación. Millorar la comprensió lectora, l’escolta crítica i la ca-
pacitat de comunicació. Aprendre a contextualitzar i contrastar 
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dades i a identificar qué és informació veraç i analitzar les plata-
formes de comunicació amb la mentalitat adequada. Hi ha dues 
finalitats clares: Ciutadania digital activa i responsable i Identitat 
digital i seguretat a internet. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - 

Els “foodies” de la Legió Espanyola, 
ajuden a La Voz de Almería a impulsar 
les subscripcions digitals

El diari andalús La Voz de 
Almeria va utilitzar la me-
todologia Table Stakes per 
identificar una nova audièn-
cia focal, la Legió Espanyo-
la i la comunitat més àmplia 

al voltant de la unitat militar. Des de llavors, La Voz de Almería 
ha llançat una secció web dedicada, un butlletí i un canal de 
YouTube per atendre aquest públic objectiu.

A través d’un equip multidisciplinari que ha incorporat l’anàlisi de 
dades, el diari ha aconseguit identificar nous temes adreçats a pú-
blics molt concrets de la comarca, amb uns resultats sorprenents.

Abans que La Voz de Almería comencés el projecte TSE 
l’octubre de 2021, el seu enfocament havia estat bàsicament 
tradicional: mantenir el contingut habitual del diari tot cercant 
nous temes, encara que d’una manera força aleatòria.

Tanmateix, aquest enfocament no va donar els resultats desi-
tjats, possiblement perquè la intuïció i l’experiència del personal 
de la redacció no va ser capaç d’identificar els nous interessos 
dels lectors. En aquest context, qualsevol dubte sobre el llança-
ment d’un model de subscripció era comprensible.

La idea d’explorar la creació de contingut a la Legió va ser una 
de les primeres proves dirigides per l’audiència, i va sorgir de 
la metodologia del programa Table Stakes.  Una de les carac-
terístiques de la Legió és que els seus membres marxen a 160 
passos per minut, molt més ràpid que qualsevol altra unitat. De 
fet, aquest és el nom del primer butlletí específicament dirigit a 
aquest públic des de La Voz de Almeria.

Com diu la directora d’Estratègia Digital, Laura Martínez: 
“Aquesta elecció ha fet que haguéssim de muntar una nova ac-
ció amb tota una sèrie d’elements d’una manera més ràpida i 
menys planificada de l’habitual, és a dir, sense ser plenament 
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conscients del que estàvem fent alhora que dur a terme la tèc-
nica del programa disseny/do .”

Resultats de l’apropament a la Legió Espanyola: a finals d’agost 
de 2022, La Voz de Almería tenia 239 subscriptors al seu butlletí 
setmanal “A 160 pasos” i 660 seguidors al canal de YouTube 
corresponent. A més, 184 usuaris d’aquest públic s’han registrat 
al web. El butlletí de Foodineta té 540 usuaris registrats a la 
web i el contingut específic arriba a un total de 1.115 persones. 
I continuen fent camí. Font: World Association of News Publis-
hers – fotografia: Memorias de Pez)

Els dircom redoblen la seva aposta 
per la prevenció, la formació i el 
mesurament per gestionar crisis 
reputacionals
La dimensió de les noves crisis reputacionals ha obligat els di-
rectors de comunicació a reorientar la seva manera de gestió. 
Les amenaces tecnològiques, les xarxes socials o els recents 
episodis globals com la pandèmia, la guerra d’Ucraïna o l’onada 
inflacionista, han dibuixat un nou marc que reclama la constant 

i, de vegades, urgent, actuació d’aquests professionals per ofe-
rir certeses davant de la desinformació, respostes davant les 
adversitats i seguretat davant la incertesa .

L’estudi, elaborat aquest estiu per Dircomfidencial, en col·laboració 
amb BCW, conclou que un 35% dels dircom enquestats havia con-
templat al mapa de riscos reputacionals el tancament d’operacions 
per un conflicte geopolític i un 22,9% per una pandèmia sanitària. 
A més, gairebé 5 de cada 10 va revisar els manuals de crisi l’últim 
any i un 23% reconeix que mai no ho ha fet.

Ara, a Madrid, diversos directors de comunicació es van reunir per 
analitzar en una taula rodona les claus de la gestió de comunica-
ció de crisi. Els especialistes coincideixen que els nous canals de 
comunicació, com les xarxes socials, són un factor rellevant en la 
gestió de crisis i riscos reputacionals. El director de Comunicació, 
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Relacions Institucionals i RSC de Kyndryl –l’escissió d’IBM–, Cé-
sar Romera, va defensar que “fins ara estàvem molt acostumats a 
tenir micropoders molt atomitzats i localitzats que podien impactar 
en la nostra reputació i la tecnologia n’ha enderrocat moltes barre-
res. Ara cal estar molt atent a players nous”.

Els especialistes coincideixen que els nous canals de comuni-
cació, com les xarxes socials, són un factor rellevant en la ges-
tió de crisis i riscos reputacionals. Els participants també van 
posar en valor el paper del dircom en moments d’incertesa. El 
portaveu de Kyndryl va defensar que aquesta figura “ ha d’estar 
al quilòmetre zero d’una crisi, cosa que ha d’estar interioritza-
da des de presidència fins al comitè de direcció “ i que “ha de 
portar la davantera a la narrativa”. Mesurar la reputació és la 
principal necessitat que reclamen els dircom en un seguiment 
de mitjans. (Font: Dircomfidencial – il·lustració: Dircom)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcast. Nivell avançat.- Sessió on line en 
directe. Divendres 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 nou 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.

Optimització de SEO.- Curs on line sense restricció horària. 
Del dilluns 7 de novembre al 12 de desembre (10 hores) - 
L’objectiu d’aquest nou curs, impartit per Pilar Yépez, és enten-
dre que el SEO és un procés d’optimització continu i constant 
en què l’auditoria i l’anàlisi es converteixen en palanques per 
implementar millores. Partint dels coneixements adquirits en el 
curs d’Introducció al SEO, entendrem cap a on va el SEO ac-
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tualment, repassarem SEO intern i extern de forma més tècnica 
i amb més profunditat i aprendrem a auditar la nostra execució 
diària.

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 
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 preparar una nota de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Sessió on line en directe. Dimarts 15 de novembre (De 
10.00h a 13.00h) -- Aquesta formació, a càrrec d’Adrià Caballe-
ro, se centra, d’una banda, en les notes de premsa i els nous 
formats digitals per estar en contacte amb els mitjans i guanyar-
hi visibilitat i d’una altra, en adaptar els nostres continguts per 
convertir-los en quelcom molt més atractiu. 

Taller de Facebook.- Sessió on line en directe. Dijous 17 de 
novembre (De 10.00h a 14.00h) - En aquesta sessió de Face-
book s’explicaran les principals característiques i funcionalitats 
d’aquesta xarxa. S’ensenyarà a crear perfils i es mostraran les 
seves possibilitats per aprofitar-la al màxim.

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Curs presen-
cial. Dimarts 22 i 29 de novembre (De 10.00h a 14.00h) - Aquest 
curs, dirigit per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis 
bàsics del Protocol i la seva vinculació amb els actes públics 
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i privats de diferents àmbits; dominar les tècniques i eines bà-
siques per a l’efectiva organització del actes i reconèixer les 
sinèrgies relacionals i comunicatives que el Protocol aporta a 
empreses i institucions.

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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Estan llestos els consumidors per a la 
realitat augmentada?
Per Puro Marketing

Quan es tracta de les últimes tendències, no és cap secret que 
les generacions més joves sovint van per davant i el seu com-
portament impulsa les tendències publicitàries d’una marca. 
Les marques que actuen bé es reuneixen amb audiències més 
joves que escolten i absorbeixen allò que necessiten i, després, 
troben maneres d’interactuar i connectar-se realment amb au-
diències importants.

Algunes tendències poden ser efímeres, però d’altres, en canvi, 
modificaran la manera de fer negocis i, per això, hem de cer-
car senyals en aquestes generacions més joves. Des de fa un 
temps, la generació Z ha estat assenyalant la demanda i esta-
blint l’estàndard sobre com fer servir la realitat augmentada (RA).

Les marques tenen una finestra d’oportunitat única per impulsar, 
posar-se al dia i començar a donar forma sobre com compleixen 
i superen les expectatives d’aquesta audiència creixent i influent. 

Cal fixar-se en els consumidors per entendre el potencial 
de la realitat augmentada.- En aquest moment es produeix 
una revolució de la realitat augmentada. Està canviant la mane-
ra com les persones es connecten amb el món que els envolta. 
Per al 2025 s’estima que gairebé el 75% de la població mundial, 
i gairebé tots els que usen aplicacions socials i de comunicació, 
seran usuaris regulars de realitat augmentada.

Però hi ha una gran desconnexió entre allò que les marques 
creuen que volen els consumidors i allò que realment busquen. 
De fet, el 90% de les marques estimen que la realitat augmen-
tada es fa servir principalment per a l’entreteniment, però, en 
canvi, només el 53% dels consumidors pensa el mateix. 
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Usar la realitat augmentada per millorar la vida.- Des de 
comprar i provar-se el maquillatge fins a aprendre idiomes i fer 
un seguiment dels objectius de condicionament físic, els con-
sumidors d’avui usen la RA per millorar les seves experiències 
quotidianes, per la qual cosa les marques han d’indagar la seva 
audiència sobre què volen i sobre com la realitat augmentada 
pot millorar la vida quotidiana.

Sis de cada deu consumidors van manifestar que les compres 
eren la raó principal per fer servir la RA, i el 79% van expressar 
interès a ferla servir per interactuar amb els productes abans 
de fer una compra.

Però la realitat virtual també va més enllà de les compres; en 
efecte, el 67% dels consumidors està interessat a experimen-
tar amb la RA en esdeveniments i conferències, i el 74% vol 
fer-la servir per a entreteniment en concerts i esdeveniments 
esportius. 

Imagineu-vos millorar l’experiència dels fans en els concerts 
amb enlluernadores i emocionants creacions de realitat aug-
mentada: Live Nation va fer exactament això per al Festival de 
Música Governor’s Ball de Nova York, permetent als assistents 

al festival utilitzar ulleres de RA per decorar el cel; també els va 
oferir la possibilitat de connectar-se amb amics i desbloquejar 
més experiències de realitat augmentada.

Quan les marques busquen l’excel·lència, veieu resultats.- 
Els consumidors ja estan explorant nous horitzons en la realitat 
augmentada i tenen gana de més. Les empreses que creen 
experiències de realitat augmentada immersives i entretingu-
des col·loquen els clients al centre de les seves marques, i, 
simultàniament, obtenen una major consciència, consideració 
i rendiment.

La realitat augmentada també ofereix a les marques una mane-
ra de tenir un impacte real i mantenir-se per davant de la seva 
audiència, amb un 75% de les marques que manifesten que la 
realitat augmentada millora la lleialtat i l’experiència del client. 
Quatre de cada cinc marques també han reconegut que la RA 
va ajudar a impulsar les vendes, les mètriques de rendiment i 
l’adquisició de nous clients. (Il·lustració: Mindomo) 
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Algoritmes que escriuen articles
Per Núria Segura, especialitzada en periodisme digital i noves 
narratives / Report.cat

Les xarxes socials han canviat completament la manera com 
compartim la informació, les notícies i comentaris. Però som tes-
timonis que les xarxes socials estan alterant també els nostres 
comportaments humans bàsics, perquè la manera d’interactuar 
amb les persones també ha canviat radicalment. Avui dos nous 
conceptes: el clickbait i les fake news.

Les paraules del primer paràgraf d’aquest reportatge, les que 
estan en cursiva, no les ha escrit qui signa l’article, sinó el pro-
grama online Sudowrite, que, a través de la intel·ligència artificial 
i diversos algoritmes, pot redactar articles periodístics. Es tracta 

d’un escrit curt, de 325 paraules, que ha desenvolupat després 
que li donés el següent paràmetre: com la intel·ligència artificial, 
les xarxes socials, Internet, els algorismes, el mòbil i el big data 
han canviat el periodisme, les redaccions i la nostra manera de 
consumir informació i notícies. Més enllà d’això, aquest progra-
ma també permet escriure poemes o proposa els personatges 
d’una novel·la amb els seus trets més característics.

Una sèrie de passos.- Què és i com funciona la intel·ligència ar-
tificial? L’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet –que el 13 de 
desembre firmava un article a La Vanguardia titulat IA i periodisme 
del qual, tal i com informava al final, només havia escrit el primer 
paràgraf, la resta era obra d’un mòdul de llenguatge d’intel·ligència 
artificial– relata que aquesta es basa en algoritmes, que són una 
seqüència de passos simples per resoldre un problema. “Quan fas 
una truita a la francesa i segueixes una sèrie de passos, això és un 
algoritme”, precisa. En el cas de la intel·ligència artificial, detalla, 
és quan donen ordres a una màquina perquè resolgui una qüestió.

De la mateixa manera, s’expressa la periodista Karma Peiró 
quan assegura que totes les civilitzacions han utilitzat algo-
ritmes per donar respostes a problemes quotidians i, això, ara 
s’utilitza en la intel·ligència artificial. “Són ordres fàcils i senzi-
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lles”, ressalta i posa com a exemple aplicacions de geolocalit-
zació que informen sobre com arribar d’una ciutat a una altra.

Aquest és un sistema relativament fàcil, indica Peiró, però n’hi 
ha d’altres de més complicats com els deep learning, en el qual 
un software pot escriure un article a través de les dades que 
té integrades, com en el cas de Sudowrite. El passat mes de 
juny, l’empresa OpenAI va posar en marxa una versió beta del 
sistema de programació Generative Pre-trained Transformer 3 
(GPT-3) que serveix per redactar articles i que ja han emprat 
mitjans com The Guardian. Això és possible perquè té integrat 
175 milions de dades, segons es recull en un article de Peiró.

Esports, terratrèmols i audiència.- De fet, sistemes com 
aquests ja s’utilitzen amb èxit en redaccions de diferents mi-
tjans de comunicació. En aquest sentit, Ismael Nafría, director 
de la revista National Geographic Espanya, en posa diferents 
exemples. Com el de l’agència de notícies Associated Press 
(AP), que en fa servir per escriure notícies econòmiques a partir 
dels informes diaris de les empreses.

“Associated Press va ser una de les primeres agències de no-
tícies que va aprofitar la intel·ligència artificial i l’automatització 

per reforçar el seu principal informe de notícies. Avui en dia, 
utilitzem l’aprenentatge automàtic en punts clau de la nostra ca-
dena de valor, com ara la recollida, la producció i la distribució 
de notícies”, especifica l’agència en el seu web.

Aquest no és l’únic cas, exposa Nafría. Mitjans com el Washing-
ton Post fan servir la intel·ligència artificial per elaborar informa-
ció esportiva d’àmbit local o escolar, cosa que els permet arri-
bar a un públic específic i que d’una altra manera no ho farien, 
ja que no poden destinar recursos humans per redactar aquests 
continguts. A més, Los Angeles Times realitza de manera auto-
matitzada informes sobre els terratrèmols. En altres àmbits on 
també s’ha emprat sistemes similars han permet crear contin-
guts meteorològics o electorals. Per la seva part, el Financial 
Times fa servir un programa que adverteix als redactors quan 
estan emprant només fonts masculines en les seves notícies 
per evitar que tinguin biaixos de gènere.
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Un cas més sofisticat, apunta Nafría, és Sophie, un software 
que fa servir el diari canadenc The Globe and Mail. Aquest ro-
tatiu té notícies de pagament i altres gratuïtes. Aquest siste-
ma analitza els continguts del diari i indica quines informacions 
funcionaran millor en obert, perquè tothom la pugui llegir, o en 
tancat, només per a subscriptors. A més, també els aconsella 
quina posició ha d’ocupar cada article a la portada en funció 
dels que tenen més o menys èxit. “Amb això van augmentar un 
10% el nombre de subscriptors”, assegura.

Els continguts més mecànics.- Actualment, pràcticament tots 
els mitjans de comunicació utilitzen eines digitals per analitzar 
la seva audiència i estudiar quins continguts tenen més èxit 
entre aquesta. Així mateix, també posseeixen programes per 
moderar continguts de manera automàtica on, prèviament, po-
den informar a la màquina que prohibeixi aquells missatges que 
incloguin paraules inapropiades com poden ser els insults.

Tots els entrevistats coincideixen que la intel·ligència artificial 
pot millorar la qualitat de la informació que s’ofereix al lector. 
En aquest sentit, argumenten que els ordinadors es poden en-
carregar dels continguts més mecànics o automatitzats, de ma-
nera que els periodistes poden redactar aquells més creatius, 

d’investigació, d’interpretació o anàlisi i que, per tant, ofereixen 
un plus de qualitat a l’audiència.

Ara bé, tal com recorda Ganyet, la intel·ligència artificial no no-
més serveix per escriure notícies, sinó que les màquines també 
poden transcriure de manera més ràpida una entrevista o co-
rregir informacions que fan els periodistes en les quals cometen 
errors de picatge. “L’ordinador ens pot alliberar de la feina més 
mecànica i el periodista centrar-se en la més creativa”, defensa.

Sense context, però amb biaixos.- Ara bé, de moment, la 
intel·ligència artificial també té limitacions. Un dels principals in-
convenients, segons Peiró, és que no entenen el context, cosa 
que els impossibilita que puguin analitzar i interpretar la informa-
ció. Per aquesta tasca, de moment, es requereix un periodista.

Aquesta, però, no és l’única. Un altre inconvenient és que, 
sovint, comporten biaixos, que costen molt de detectar. Peiró 
explica que tant les dades com les ordres dels algoritmes les 
introdueixen persones, per la qual cosa poden reproduir estig-
mes socials que la persona no sap ni que té. A més, moltes de 
les dades que s’han introduït a Internet per als mateixos usuaris 
són antigues, el que pot propiciar que es tornin a repetir rols de 
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gènere que ja s’havien superat alhora que serveixin per recrear 
estereotips o discriminacions, tal com adverteix la periodista Mi-
ren Gutiérrez al Diario.es.

En aquest context, Peiró alerta que es va fer un estudi dels mi-
tjans de comunicació que servien de font a Google News que va 
concloure que tenia els algoritmes esbiaixats, ja que la majoria 
de notícies estaven escrites per homes al mateix temps que en 
molt poques les dones eren les seves protagonistes, per la qual 
cosa el sexe femení, pràcticament, no hi apareixia.

Un problema en forma de bombolla.- Més enllà dels biaixos que 
poden tenir els algoritmes a l’hora de crear informació, també els 
tenen de cara els consumidors que veuen incapacitat el seu dret 
a accedir una informació veraç i plural. Això, relata Peiró, es deu 
el fet que, a través del rastre de dades que deixen els usuaris a 
Internet, els algoritmes els fan arribar informació d’acord els seus 
interessos, per la qual cosa no consumeixen uns continguts plurals i 
amb una diversitat de fonts, veus o opinions. Aquest fenomen és el 
que l’activista i escriptor Eli Palisier ha definit com a filtres bombolla.

“Com l’encert o satisfacció del contingut rebut és molt alt –o afí 
amb els gustos de cada persona– aquest filtre bombolla (per-

sonal, ideològic i/o cultural) ens deixa aïllats de la resta. És 
com estar permanentment a la nostra zona de confort”, adver-
teixen tant Peiró com Ricardo Baeza-Yates, informàtic i profes-
sor investigador de l’Institute for Experiential AI de Northeastern 
University en el campus de Silicon Valley, a l’article ¡Sal de tu 
burbuja digital! . I afegeixen que “el més preocupant és que si 
tots estem en una bombolla,  els algoritmes també ho estan. És 
la bombolla que reuneix totes les nostres bombolles”.

Al servei de la professió.- Davant l’etern debat sobre si els 
robots substituiran a les persones, els entrevistats consideren 
que això no passarà en l’àmbit periodístic, sinó que es com-
plementaran els uns als altres. “L’equip humà genera el valor 
afegit”, exposa Nafría. Per la seva part, Ganyet remarca que 
els ordinadors faran la feina més “mecànica, que ho fan millor”, 
mentre que els redactors s’encarregaran d’aquella més creativa 
que genera un valor afegit.

Per tant, coincideixen a destacar els beneficis que pot com-
portar la intel·ligència artificial per facilitar la feina del perio-
disme i, en definitiva, oferir una millor informació de qualitat a 
l’espectador. “Aquells responsables de mitjans que es pensin 
que poden prescindir dels periodistes s’equivoquen, però si 
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un mitjà no utilitza la tecnologia també s’equivoca”, reflexiona 
Nafría. Per la seva part, Peiró també contempla els avantat-
ges que comporta. “Hem de fer el possible per aprofitar-nos al 
màxim de la tecnologia i del potencial tecnològic. Hem de posar 
les màquines al nostre servei”, conclou. (Infografies: La Prensa 
de Panamà i Software Advice)
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Els països amb mitjans públics millor 
finançats també tenen democràcies 
més sanes?
Per Louise Faudeux i Evarestos Pimplis /MediaLab

 
Sovint hem qüestionat l’impacte dels mitjans públics en la quan-
titat i la qualitat de la informació, però menys sovint hem analit-
zat les dimensions d’ aquests mitjans reforçant els components 
de la democràcia. Per tant, l’estudi Finançament de la democrà-
cia: mitjans públics i salut democràtica a 33 països, de Timothy 
Neff i Victor Pickard a l’International Journal of Press/Politics va 
qüestionar com afectaria el servei públic la vida cívica, fins i tot 

la democràcia. Així, els mitjans de servei públic de trenta tres 
països es van comparar amb diferents components per avaluar 
la seva relació amb el nivell de democràcia d’aquests països. 

Les dues cultures audiovisuals: el mercat i l’estat
Arreu del món, la història de la radiodifusió pública moderna 
coneix realitats nacionals molt diferents. En un llibre publicat 
recentment al Regne Unit, titulat The BBC: A People’s History , 
de David Hendy, el grup públic britànic de radiodifusió apareix 
com una institució que defineix la Gran Bretanya a nivell na-
cional i internacional i que va crear la radiodifusió moderna. A 
l’altra banda de l’Atlàntic, però, les emissores públiques PBS i 
NPR van néixer molt després de la creació de grups privats com 
CNN que defineixen els Estats Units molt més en l’imaginari 
col·lectiu de l’exterior.

Aquesta distinció és característica de les visions oposades que 
van ser l’origen de la creació dels serveis audiovisuals públics. 
Als Estats Units, aquest sector inicialment no estava regulat i es 
va convertir molt ràpidament en comercial, optimitzat per a pú-
blics massius i beneficis. Al contrari, la BBC era més estatista, 
més regulada però més ciutadana. Si als Estats Units el sector 
privat ha pres la iniciativa, també és perquè la població del país 
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és gran i la seva llengua es parla a tot el món. Per tant, la mida 
del mercat permet al sector privat desenvolupar un servei més 
qualitatiu que en països on la mida del mercat és molt més limi-
tada i no permet aquest desenvolupament a causa dels elevats 
costos fixos del sector. Per això també a Europa, el paper de 
la radiodifusió pública ha estat més important. El funcionament 
d’aquestes dues cultures audiovisuals és diametralment opo-
sat. El sector privat està controlat per les oportunitats de mer-
cat, on la radiodifusió pública està més orientada cap a l’interès 
general. No obstant això, aquest últim s’ha esforçat en els da-
rrers anys, davant les amenaces de supressió de subvencions 
públiques, per mantenir-se rellevant davant d’una realitat de 
mercat cada cop més complexa i per fabricar i distribuir d’una 
manera més centrada en l’usuari. 

Finançament i participació d’audiència: com estudiar 
l’impacte dels mitjans audiovisuals públics arreu del món?
Inicialment, per tal d’entendre l’impacte dels mitjans audiovi-
suals públics dins dels trenta tres països analitzats, l’estudi es 
va centrar, entre d’altres, en els següents aspectes: 

• Finançament públic audiovisual (mitjançant finançament pú-
blic i comercial) -  Input

• Quotes d’audiència del servei públic dins del panorama audio-
visual del país - Sortida 

Pel que fa al finançament, es pot observar que entre els països 
europeus, els mitjans públics dels països nòrdics es beneficien 
d’un gran finançament públic. Per exemple, el finançament de 
Noruega és de 111 dòlars per càpita, una quantitat molt su-
perior a la mitjana dels resultats de l’estudi de 56 dòlars per 
càpita. Per a Finlàndia i Dinamarca, aquestes quantitats són 
de 101 $ i 93 $ respectivament. Al costat d’Europa occidental, 
com els països nòrdics, Alemanya gasta 142 dòlars per persona 
als seus mitjans públics. Aquesta quantitat és, però, més baixa 
a França, Regne Unit i Espanya, amb un import de 75, 81 i 58 
dòlars. 

Per als països de parla anglesa, Austràlia paga 36 dòlars per 
càpita pels seus mitjans públics, Nova Zelanda i Canadà 27 
dòlars cadascun. A Àsia, Japó gasta 53 dòlars, Corea del Sud 
15 dòlars. A més, els Estats Units, tot i tenir el PIB més alt del 
món, només financen els seus mitjans de servei públic amb un 
import de 3 dòlars per càpita, per les raons culturals esmenta-
des anteriorment. 
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Els països de l’Àfrica subsahariana, Amèrica Llatina i el Carib 
tendeixen a tenir mitjans públics que depenen molt dels ingres-
sos comercials com la publicitat, o la redistribució dels ingres-
sos comercials dels canals privats, redistribuïts per l’estat. Per 
exemple, a Xile la proporció de finançament del sector públic 
és extremadament baixa, del 6%, el que significa que Xile paga 
0,35 dòlars per càpita als seus mitjans públics. Al continent afri-
cà, Sud-àfrica paga  2 dòlars per càpita als seus mitjans pú-
blics, una quantitat molt inferior a la del seu país veí, Botswana, 
que paga 18 dòlars per càpita. 

Les dades sobre la quota d’audiència també mostren grans dis-
paritats entre els diferents mitjans públics de l’estudi. La quota 
d’audiència tendeix a ser més alta als països nòrdics d’Europa 
(40% de quota d’audiència per al servei públic noruec i 35% per 

al servei públic suec), però també als països de l’Àfrica subsa-
hariana (38% a Sud-àfrica i 35,6% a Botswana). Els països del 
continent americà, ja siguin els del Nord (5,1% al Canadà i 2% 
als Estats Units) o del Sud (0,4% a l’Uruguai i 2% a l’Argentina) 
tenen, en canvi, una tendència a aconseguir quotes d’audiència 
molt més baixes.
 

Cinc sistemes de mitjans diferents
L’estudi proposa una classificació dels sistemes de mitjans dels 
trenta tres països estudiats en cinc clústers amb models diame-
tralment oposats. 
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Els dos clústers més diferents representen, d’una banda, els 
sistemes de mitjans qualificats com a “Administrats per l’Estat” 
i, d’altra banda, els qualificats com a “Corporatista-Demòcrata”. 
En el primer d’aquests dos sistemes, el finançament dels mi-
tjans audiovisuals públics, relacionat amb cada habitant dels 
països interessats, és baix però quasi íntegrament proporcionat 
per l’Estat. La quota d’audiència del sector audiovisual públic hi 
és forta, però els mitjans públics no són independents respecte 
als poders públics.. És el cas de Botswana i Tunísia. En canvi, 
en el sistema de mitjans “corporatista-demòcrata”, el finança-
ment per càpita de la radiodifusió pública és elevat i majoritària-
ment públic. També s’ofereix sovint amb caràcter plurianual, un 
factor que assegura i ofereix estabilitat a l’activitat dels mitjans 
públics. En aquest sistema, el sector audiovisual públic aglutina 
quotes d’audiència molt grans. Finalment, el marc legal nacional 
garanteix la plena independència dels mitjans de comunicació. 
Aquest sistema és el dels països escandinaus o d’Alemanya  
així com el del Regne Unit . 

A més d’aquests dos models radicalment oposats, l’estudi pre-
senta tres models intermedis. En particular, hi ha el sistema 
de mitjans “liberal-pluralista” en què la radiodifusió pública es 
beneficia de menys finançament en volum però on aquest fi-

nançament és principalment públic. Les garanties legals de la 
independència dels mitjans públics són una mica menys que 
en el sistema “democràtic-corporatiu” i la quota d’audiència és 
una mica més baixa. Aquest sistema és el de França, Espanya, 
Canadà o fins i tot l’Argentina. Tanmateix, el model més comú 
s’anomena sistema de “Finançament directe””. En aquest mo-
del, el finançament de la radiodifusió pública està més direc-
tament vinculat a les seves audiències en forma de taxes de 
llicència o altres impostos equivalents. La proporció de finança-
ment públic és força variable segons els països que afavorei-
xen aquest sistema. En general, també s’acompanya de fortes 
garanties legals d’independència dels mitjans públics i les se-
ves quotes d’audiència són impressionants. Aquest sistema es 
troba a Irlanda, Itàlia, Corea del Sud i Japó  Finalment, trobem 
un model anomenat “Comercial-Públic”. En aquest sistema, el 
finançament dels mitjans públics recau més en el mercat que 
no en l’Estat i les quotes d’audiència són febles. És el cas dels 
Estats Units, Austràlia, l’Índia, Taiwan i Xile.

L’estreta vinculació entre el sistema de mitjans públics i la 
salut democràtica
L’EIU (Economist Intelligence Unit), un centre de recerca asso-
ciat al diari The Economist, ofereix cada any un Índex de de-
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mocràcia, que mesura la salut de la democràcia a tot el món. 
Aquest índex es basa en 60 criteris agrupats en cinc categories: 
el procés electoral, el funcionament del govern, la participació 
política, la cultura política i les llibertats civils.

Dels cinc clústers esmentats anteriorment, s’observa una corre-
lació entre les característiques dels sistemes mediàtics i la sa-
lut de la democràcia expressada per l’índex de democràcia. Els 
països estudiats el sistema de mitjans dels quals està catalogat 
en el clúster “Demòcrata Corporativa” són els únics a considerar-
se com a democràcies plenes. Els altres clústers estan formats 
tots per democràcies considerades imperfectes. Entre aquests 
països, però, l’índex de democràcia varia considerablement se-
gons el clúster. Els sistemes “Comercial-Públic” i “Administrat per 
l’Estat” són aquells on la democràcia és més imperfecta. Els Es-
tats Units, que pertanyen al clúster “Comercial-Públic”, ja no són 
una democràcia plena, sinó una democràcia imperfecta des del 
2016, l’índex de democràcia del país ha baixat de 8,22 el 2006 
a 7,96 el 2019, amb sistemes de mitjans públics robusts s’han 
mantingut forts. posicions al rànquing de l’EIU.

En una democràcia sana i plena, on la participació ciutadana 
és forta, els mitjans audiovisuals públics disposarien de: un fi-

nançament important per habitant (en equilibri amb el PIB del 
país); finançament plurianual per part de l’Estat evitant la in-
seguretat financera i reduint la seva dependència directa del 
poder polític; un vincle financer directe amb el seu públic mi-
tjançant royalties o altres impostos equivalents; un marc legal 
que garanteixi el seu caràcter plural i la seva independència. 
A canvi, els mitjans de servei públic han de complir plenament 
la seva missió basant-se en els valors d’universalitat, indepen-
dència, excel·lència, diversitat, responsabilitat i innovació. 

Aquests criteris permetrien atreure quotes d’audiència impor-
tants, l’augment de quotes d’audiència no apareix, però, com 
un criteri necessari per a la salut de la democràcia, sinó com a 
conseqüència d’aquesta. De fet, per la seva mera existència, 
els mitjans audiovisuals públics ben finançats i independents 
netegen la democràcia perquè serveixen a l’interès general i no 
a un interès exclusivament comercial.. Quan els mitjans audio-
visuals queden totalment en mans del mercat, la democràcia 
se’n ressent. 

L’estudi mostra que el futur de les democràcies depèn de 
l’enfortiment dels mitjans audiovisuals públics, sobretot en un 
moment en què la desinformació circula amb força a les xar-
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xes socials i on els mitjans audiovisuals públics poden ser els 
garants d’una informació qualitativa i verificada. És fonamental 
extreure les conclusions d’aquesta observació si no volem que 
les nostres democràcies es perdin.

El lector d’El Butlletí pot ampliar aquest Petit Informe amb la 
lectura de l’estudi Finançament de la democràcia: mitjans pú-
blics i salut democràtica a 33 països, de Timothy Neff i Victor 
Pickard. CLICAR AQUÍ  (Infografies: Educacion 3.0 i MediaLab)
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El diari portuguès Público potència la 
conversió, la retenció amb espai per a 
la interacció del lector amb l’empresa
Per Inês Espojeira, product manager de Retenció de subscrip-
cions de Público, Lisboa / Ideas Blog

La innovació no sempre vol dir fer alguna cosa completament 
diferent. De vegades, es tracta d’aplicar la teva estratègia a 
alguna cosa que aporti resultats a altres empreses.

Així va néixer l’Àrea de Leitor de Público (diari de Lisboa, Por-
tugal) l’ agost de 2021. És una àrea privada digital que permet 
a un abonat o inscrit gestionar de manera autònoma la seva 
relació amb el diari de Público.

Tot i que la construcció d’una àrea de client digital per als lec-
tors pot no semblar tan disruptiva, en el negoci dels mitjans por-
tuguesos i europeus, l’Àrea de Leitor de Público és un referent.

Si el contingut és el rei, les dades són la reina.- Àrea de 
Leitor ofereix als inscrits i subscriptors la possibilitat d’ editar les 
dades personals en qualsevol moment d’una manera senzilla i 

intuïtiva. I construir una base de dades sòlida i en evolució cada 
dia és més important. Amb Área de Leitor, Público ha anat aug-
mentant de manera orgànica —sense comunicació— la quanti-
tat de dades personals del lector que tenim a l’arxiu.

El creixement és impressionant, més d’un 17% d’augment de 
les dades personals en quatre mesos, i té un impacte significa-

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tiu en el funcionament diari. Recollir informació personal actua-
litzada és clau per a una comunicació personalitzada amb els 
nostres lectors.

Millors taxes de conversió.- La taxa de conversió d’Área de 
Leitor és una de les més grans de tot el lloc web. En general, 
es troba entre els cinc llocs de conversió més efectius i té una 
millor taxa de conversió que el paywall.

A l’agost, vam començar a donar als nostres subscriptors 
l’oportunitat de cancel·lar la seva subscripció en línia a Área de 
Leitor. Tot i que va ser una decisió empresarial difícil de pren-
dre, vam dissenyar el flux de cancel·lació amb molta cura amb 
alguns arguments que podrien fer canviar d’opinió al nostre fu-
tur exsubscriptor. Recordar-los els avantatges de la subscripció 
o suggerir-los un producte més adequat en són dos exemples.

Hem estat testimonis d’una taxa de retenció interessant: aproxi-
madament una quarta part dels subscriptors que inicien el pro-
cés de cancel·lació no l’acaben.

Més autonomia per al lector.- Una de les prioritats estratègi-
ques de Público per als propers dos anys és convertir-se en una 

empresa centrada en el client. Això significa posar el client al 
primer lloc i al nucli del negoci per oferir una experiència positi-
va i construir relacions a llarg termini.

Gairebé una cinquena part de les sol·licituds de suport del nostre 
centre de contacte es poden resoldre completament a l’Àrea de 
Leitor de Público. Sempre que rebem sol·licituds d’actualització 
personal/inici de sessió, cancel·lació de subscripció o gestió de 
RGPD, entre d’altres, el nostre equip d’atenció al client reenvia 
el lector a la seva Àrea de Leitor personal.

Això apropa el lector a Público, disminueix orgànicament el 
temps de resposta de l’equip i l’allibera per a altres tasques clau.

Àrea de Leitor mostra un suggeriment personalitzat de butlle-
tins —continguts diferents per a cada lector— segons la seva 
interacció prèvia al lloc. Público compta amb més de 20 butlle-
tins diferents (quatre d’ells només disponibles per a subscrip-
tors). A Área de Leitor us proposem tres més adequades per a 
cada lector i això garanteix que els lectors/subscriptors trien de 
manera conscient els butlletins de notícies, la qual cosa aug-
menta la seva taxa de participació i disminueix la probabilitat 
d’abandonament.
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Millora de la implicació.- Un de cada 10 usuaris de l’Àrea de 
Leitor fa clic per llegir més sobre almenys un dels sis avantat-
ges especials de la subscripció. Un lector que entén els avan-
tatges que inclou la seva subscripció està més compromès i té 
menys probabilitats de batre.

I això només és el començament. Continuem mirant les dades, 
estudiant el comportament dels nostres usuaris i utilitzant eines 
de recerca d’usuaris per entendre millor les necessitats dels 
nostres lectors.

Això vol dir que l’Àrea de Leitor de Público seguirà creixent i 
llançant noves funcions per millorar l’experiència de lectura dels 
nostres usuaris.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com els editors es van tornar 
addictes a l’impacte del trànsit de les 
alertes de notícies
Per Aisha Majid, periodista de New Statesman Media Group / 
Press Gazette

L’impacte instantani del trànsit de les alertes push significa que 
la majoria dels editors ara les fan servir cada dia, independen-
tment de si el contingut que estan promocionant val la pena el 
tractament de les notícies.

L’anàlisi de Press Gazette de les alertes push d’aplicacions mò-
bils enviades entre el 16 de setembre i l’1 d’octubre (que incloïa 
el funeral de la Reina el 19 de setembre), va trobar que els 27 

editors internacionals, nacionals i locals que vam mirar junts 
van enviar més de 2.300 alertes.

Tot i que les alertes push formen part de les estratègies digitals 
de molts editors, els enfocaments varien. El Washington Post 
va enviar la majoria d’alertes durant el període de 17 dies que 
vam analitzar (147), seguit de The Telegraph (140) i MyLondon, 
propietat de Reach (125 alertes).

Quan l’opció de personalitzar les alertes estava disponible, vam 
optar per rebre alertes generals i de notícies d’última hora, però 
vam excloure les alertes push d’activació sobre temes especí-
fics com el clima, la política dels EUA o la Covid-19, la qual cosa 
significa que els nostres totals seran conservadors. L’editor mi-
tjà de la nostra mostra enviava quatre alertes al dia, tot i que 
variava en funció de l’agenda de notícies del dia. Potser no és 
sorprenent que es van enviar més alertes els dies laborables.

Segons un estudi de 2020 d’AP, per a la majoria d’editors, les noti-
ficacions push només generen un percentatge d’un dígit del trànsit 
total. Però els ingressos publicitaris, la creació d’un hàbit amb una 
marca i la demostració de les prioritats editorials i la veu al públic 
són alguns dels motius pels quals els editors utilitzen alertes push.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’evolució de la tecnologia al voltant de les notificacions push 
web mòbils i les notificacions temporals vinculades a activitats 
en directe com els esdeveniments esportius també són àrees 
d’interès cada cop més per als editors.

“Quan envieu notificacions push als usuaris setmanalment, teniu 
una taxa de retenció després de 90 dies que és sis vegades més 
alta que si no envieu aquestes notificacions push”, diu Patrick Ma-
reuil, director general de Airship per a EMEA. Segons Mareuil, els 
usuaris d’aplicacions que opten per les notificacions push generen 
cinc vegades més ingressos publicitaris que els que no ho fan.

Les taxes d’obertura de les notificacions push de notícies (3,5% 
a Android i 3,2% a iOS), mentre que les xifres lleugerament 
inferiors a les intersectors han augmentat en els últims anys.

Les tarifes obertes, però, no expliquen tota la història de les no-
tícies. Moltes alertes push proporcionen als lectors ocasionals 
informació suficient a la pantalla de bloqueig.

Tot i que històricament les alertes push s’han utilitzat per a no-
tícies d’última hora, els editors les fan servir cada cop més per 
generar compromís amb altres tipus de contingut.

“Ara cada cop són més els editors de mitjans que intenten en-
viar continguts més lents i més personalitzats, és a dir, volen 
entendre realment quins són els tipus d’articles i temes que vo-
len rebre els usuaris”, diu Mareuil.

A la nostra mostra, menys del 20% de les alertes utilitzaven el 
terme “notícies d’última hora” al resum de la pantalla de blo-
queig, tot i que alguns editors comparteixen notícies d’última 
hora sense utilitzar el terme explícitament a l’alerta.

Editors com Metro, Washington Post i New York Times utilitza-
ven regularment alertes per impulsar productes d’edició com el 
butlletí ‘The 7’ del Washington Post , que recull les set notícies 
principals del dia, o la sessió informativa nocturna del New York 
Times.
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Press Gazette va parlar amb la BBC i Reach, entre altres, per 
entendre com utilitzen les alertes push. “La notícia més impor-
tant és la prioritat real de les alertes push i això és una cosa que 
no ha canviat. Però durant l’últim any les alertes push s’estan 
utilitzant per a històries més variades”, diu Samanthi Dissana-
yake, editor principal de notícies de la BBC.

Aquestes altres històries han inclòs alertes que ajuden el públic 
a donar sentit a històries grans i de llarga durada, com ara la 
guerra d’Ucraïna o la mort de la reina d’Anglaterra; les alertes 
s’utilitzen per destacar moments i històries clau de la història 
més gran. La BBC també està impulsant alertes sobre grans 
investigacions, característiques i notícies més inusuals per in-
tentar “ampliar l’agenda de notícies”.

Dins d’aquesta estratègia, decidir quines històries justifiquen 
una alerta d’impuls és una decisió que normalment es pren en-
tre el servei de notícies i l’equip de comissariat, tot i que les 
alertes sobre notícies importants sovint requereixen una res-
posta ràpida del servei de notícies.

Tot i que destil·lar les històries més grans implica una certa 
subjectivitat, “escollir les millors històries i les més importants 

no és només un joc d’instints”, diu Dissanayake. La selecció 
d’històries es basa en equilibrar les notícies més importants i 
les prioritats del públic.

L’equip de la BBC examina detingudament les dades en una 
reunió setmanal per revisar les empentes anteriors, el seu ren-
diment i la seva redacció. Les dades van ajudar a informar la 
decisió de la BBC d’impulsar els angles d’interès humà relacio-
nats i les històries sobre altres membres de la família reial els 
dies posteriors a la mort de la reina.

La BBC és coneguda per la rapidesa de les seves alertes de 
ruptura, diu Dissanayake, gràcies al fet de tenir un taulell de 
notícies digital al centre de la redacció que és capaç d’obtenir, 
verificar i subeditar notícies de manera ràpida i eficient.

“Llavors, la decisió és quina és la informació clau que necessi-
tem per fer arribar al públic? Quina és la forma de paraules més 
útil perquè la gent entengui què està passant?” ella diu.

Però en les notícies d’última hora no només es tracta de ser 
el primer. “És important que siguem ràpids, sobretot a l’hora 
d’esbrinar històries, però el que més ens importa és obtenir el 
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conjunt d’informació adequat per als lectors”, diu. “De vegades 
és més prudent optar per la redacció i l’alerta que és més pro-
bable que tinguin sentit per als lectors. Així que sempre estem 
trepitjant aquest equilibri”.

Què fa una bona alerta per a la BBC?
Dissanayake apunta a una alerta recent que informava els lec-
tors que míssils russos havien colpejat la capital russa, Kíev. 
 

“Aconsegueix totes les meves prioritats clau per al que volem 
impulsar les alertes. Vam ser bastant ràpids i vam arribar ràpi-
dament a les notícies d’última hora. Vam explicar per què era 
important... L’altra cosa que vam fer és situar-hi els nostres pro-
pis informes. - Ho sabem perquè el nostre periodista estava a 
l’aire quan va començar la vaga”, diu Dissanayake.

Tot i que la BBC no persegueix els ingressos publicitaris, les 
tarifes obertes són importants per al proveïdor de notícies amb 
suport públic.

“És important que la gent llegeixi les històries, sobretot quan es 
tracta del periodisme que volem publicar, com les nostres grans 
investigacions”, diu Dissanayake.

“Quan hem descobert alguna cosa especialment important, és 
important per a nosaltres que emmarquem l’alerta push d’una 
manera que faci que la gent vulgui llegir més. Però també en-
tenem que n’hi ha que tracten de deixar un marcador i deixar 
entendre que estem davant d’una història i que poden confiar 
en nosaltres per marcar els moments importants”.

La càrrega frontal d’informació i paraules clau importants i man-
tenir les alertes més curtes alhora que proporciona el context 
adequat són algunes de les maneres en què la BBC intenta 
augmentar les taxes d’obertura.

La BBC no té directrius específiques sobre quantes alertes 
impulsa cada dia. “Òbviament, com que són notícies, heu de 
deixar que les notícies dictin quina pot ser la freqüència”, diu 
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Dissanayake. “Crec que el públic és prou sofisticat per entendre 
quan hi ha un gran moment nacional o global que rebràs més 
alertes”.

Afegeix: “No hem vist gaires signes mesurables de cansament 
quan la gent envia més perquè el públic és bastant conscient de 
com les organitzacions de notícies poden utilitzar les alertes”.

Arriba a les regionals: “Menys és més”
A Reach, menys és més, diu David Bartlett, director d’audiència 
i contingut de les 40 aplicacions regionals de l’editor. La seva 
principal feina des que va començar a supervisar les aplica-
cions de l’editor ha estat trobar la cadència adequada per a les 
alertes push.

“Si m’haguéssiu preguntat fa un any i mig quants impulsos 
s’envien a la xarxa cada dia, hauria estat molt més alt que ara”, 
diu.

“En un cert nivell, com més pressiones, més usuaris perds per-
què la gent es cansa de ser interromput. Encara que no és di-
fícil i ràpid, tenim una regla general que ens agradaria que les 
nostres marques no empenyin més de sis vegades per any, dia. 

“Una vegada que ho passeu, les dades mostren que perdem 
lectors perquè tendeixen a no només desactivar push, sinó tam-
bé a suprimir l’aplicació”.

Pel que fa al contingut seleccionat per a una alerta push, 
l’anàlisi de Press Gazette va mostrar que una gran part de les 
alertes de les deu marques d’abast local o subregne Unit que 
vam estudiar es van centrar en la delinqüència local.

“Com a regla general, triem les coses que funcionaran bé des 
de l’empenta. Ho sabem per la taxa d’obertura. Realment és un 
gran crim, una gran notícia d’última hora, una carretera tancada 
per un gran accident o alguna cosa així. Alguna cosa. això és 
realment útil per a on vius o per a grans notícies nacionals”, diu 
Bartlett. “Acostuma a ser una notícia sorprenent i impactant que 
la gent obre més. El tipus de notícies que et sembla que neces-
sites saber més que ‘oh, això és interessant’”, afegeix.

A Reach, la decisió del dia a dia sobre quines històries s’han 
d’enviar als telèfons la prenen els editors de notícies que, com 
la BBC, utilitzen les dades per ajudar a informar les seves de-
cisions. “Un cop tingueu l’aplicació durant una mica de temps, 
podeu mirar les dades i interrogar-les”, diu Bartlett.
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Tanmateix, mentre que els editors de notícies utilitzen les dades 
per ajudar a prendre decisions sobre quines històries impulsar, 
la selecció d’històries és molt un esforç humà, ja que el conei-
xement dels editors de notícies del seu mitjà informa la selecció 
d’històries que tindran un bon ressonància local.

Per a l’abast finançat amb publicitat, les alertes push es mo-
netitzen mitjançant impressions publicitàries quan un usuari fa 
clic a una història. Tot i que Bartlett diu que les visualitzacions 
de pàgines d’aplicacions valen menys econòmicament que al 
mòbil o a l’escriptori, la fidelitat dels lectors les fa valuoses. (In-
fografies: B2Chat, Olhar Digital i pressgazette.co)
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A l’infern dels mitjans de comunicació
Per Miquel Pellicer / Principal

El nou diari digital Principal s’ha associat a l’AMIC, entitat que 
dona la benvinguda a tot l’equip que fa possible aquest nou 
mitjà, que s’afegeix a les diverses opcions mediàtiques que te-
nim per informar-nos del que passa al nostre país. Principal 
ho fa amb noves formes gràfiques i d’usabilitat molt creatives i 
visuals, tenint molt clar davant la pluja excessiva de missatges, 
el temps que tenim i el que fem avui a l’hora d’informar-nos, que 
és majoritàriament des dels dispositius mòbils. (Ramon Grau, 
president de l’AMIC)

Recentment, el periodista i escriptor nord-americà Timothy 
Noah deia que “l’infern és un món on tothom escriu com Axios”, 
el mitjà de comunicació que ha fet del concepte smart brevity la 
seva bandera per a un consum en dispositius mòbils. És a dir, 
l’escriptura àgil, sintètica i economitzada; combinada amb uns 
bons butlletins, periodisme local, especialitzat i autor.

Show me the Money. Doncs tant de bo l’infern sigui això. 
L’empresa fundada per Jim Vande Hei, Mike Allen i Roy 
Schwartz acaba de ser adquirida per Cox Entreprises per  més 

de cinc-cents milions de dòlars. Benvinguts a l’infern del perio-
disme emprenedor que triomfa.

Principal s’abona en aquesta idea de la brevetat intel·ligent 
d’Axios, al periodisme al servei de les dades, els nous formats i 
el consum des del mòbil. I nosaltres que ho celebrem. Ho cele-
brem perquè se suma un nou projecte en català a l’ecosistema 
mediàtic i perquè les coordenades amb què surt són molt esti-
mulants.

Un full de ruta amb èxit. No hi ha fórmula perfecta perquè un 
mitjà de comunicació triomfi, però hi ha indicis que ens ajuden 
a preveure un full de ruta amb èxit.

I aquestes característiques principals són les següents:
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• Atreviment en les formes i al fons, destacant per sobre de la 
resta d’oferta de nous mitjans de comunicació en català. I elimi-
nant el periodisme de pescar clics (clickbait, en anglès) al qual 
molts mitjans estan abonats.
• Verticalitat, fugint del generalisme temàtic, especialitzant-se 
en quatre temes i oferint la millor informació i servei en aquests 
àmbits.
• Audiovisualització per a un consum ràpid, mòbil i viral. A  
Netflix, Twitch o TikTok. L’economia de creadors de continguts 
audiovisuals en català està creixent i calen iniciatives que po-
tenciïn un univers referencial en aquest sector.
• Multiplataforma i transmèdia, desconstruït  en diverses pla-
taformes: web, butlletins, xarxes socials, podcast, missatgeria, 
esdeveniments, trobades, workshops, concerts i akelarres.
• Comunitat d’interès. Principal no necessita lectors sinó fans 
crítics, membres actius i còmplices en aquesta nova manera 
d’entendre el periodisme. Crear comunitat no és a l’abast de 
tothom, només d’aquells que entenen que els vincles, la proxi-
mitat i el compromís són part d’una relació de confiança.
Més enllà d’això ens equivocaríem si no esperem ni exigim res. 
A Principal hem d’exigir-li rigor, periodisme en majúscules i sos-
tenibilitat. I que gaudeixin, del país, de la professió i del camí 
que tot just comencen. (Logo: Principal)
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