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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Per què el paper s’ha convertit en 
un gran maldecap per als editors de 
notícies
Per Bron Maher / Press Gazette

Els reptes digitals dels editors de notícies són legendaris, però 
aquest any s’ha posat de manifest un problema més conven-
cional: el preu del paper. En els seus resultats semestrals, el 
gegant editorial Reach va informar d’un augment interanual del 
65% dels seus costos de paper de diari: un augment de 15,7 
milions de dòlars.

Gannett, l’editor nord-americà propietari d’USA Today i, al Reg-
ne Unit, de les cadenes de diaris locals Newsquest i Archant, 
va estimar a l’agost que havia tingut un resultat interanual en el 
segon trimestre de 23 milions de dòlars, per la inflació del paper 
de diari i preus del combustible.

Per entendre la història de l’augment del preu del paper aquest 
any, hem de mirar la invasió d’Ucraïna, la debilitament de la 
lliura i la marxa d’Amazones.

Però primer: saps com es fa un diari?
Les pujades del preu del paper comencen a la primera etapa. 
Ignoreu qualsevol persona que digui que el reciclatge no té sen-
tit: el 70% de la producció de paper del Regne Unit utilitza fibres 
de fusta recuperades. Però la cel·lulosa a partir de la qual es fa 
el paper es degrada a causa de l’ús repetit, de manera que la 
silvicultura gestionada de manera sostenible ha de representar 
el 30% final.

La major part de la fusta s’utilitza per a la construcció i la fabri-
cació. Forest Research, una agència de la Comissió Forestal 
del Regne Unit, calcula que el 2021, 6,3 milions de tones de 
fusta industrial, el 56% del total del país, es van lliurar a serra-
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dores per a la seva transformació en fusta. Només 400.000 to-
nes, el 3,6% del total, van anar a les fàbriques de pasta i paper.

La silvicultura ocpa el primer lloc de la història amb un augment 
de preus. La pandèmia va crear una demanda urgent de millo-
res per a la llar i, des de llavors, la indústria de la construcció 
s’ha recuperat. El Financial Times va informar l’any passat que, 
malgrat que la demanda es va refredar a mesura que es van 
alleujar els bloquejos, “els corredors de fusta esperen preus alts 
durant anys” a causa de la “forta demanda d’habitatges nous 
després de dècades de subconstrucció”.

I això va ser el juny del 2021, mesos abans que Ucraïna, el país 
que proporciona el 10% de la fusta tova d’Europa, fos envaït per 
aquell que proporciona el 22% del subministrament mundial.

Segons un informe de Wood Resources International escrit per 
la revista comercial Packaging Europe, el 2021 Rússia, Bie-
lorússia i Ucraïna van representar conjuntament el 25% del co-
merç mundial de fusta. Des de llavors, les sancions han reduït 
dràsticament les exportacions de fusta de Rússia. Mentrestant, 
la producció a Ucraïna s’ha vist interrompuda comprensible-
ment. La firma d’investigació industrial IBIS World augmenta els 

preus de la fusta del Regne Unit un 34,5% interanual el 2022 i 
un 51% més que el 2018.

Afortunadament, gran part del paper gràfic prové del paper re-
ciclat de la Xina o de la fusta collida a Escandinàvia, però cada 
cop menys d’aquest últim s’està convertint en paper.

Polpa: gent competidora
El paper està fet de pasta, un material fibrós que s’obté desin-
tegrant químicament les estelles de fusta en una tina o, prefe-
riblement per al paper de diari, triturant la fusta en una mòlta. 
(Gran part del paper de diari del Regne Unit prové de paper 
reciclat; més endavant en parlarem).

El paper blanc de la vostra impressora, així com moltes revis-
tes, és diferent compositiu del material en què s’imprimeixen 
les notícies. El paper de diari és més barat i reté la lignina 
gruixuda que es blanqueja d’altres productes, donant lloc a 
l’aspecte i tacte diferents d’un diari. La lignina es descompon 
amb l’exposició a la llum i l’aire, per això els diaris es decoloren 
ràpidament, una qualitat que és dolenta per als llibres i el paper 
d’arxiu, però va bé per als productes de curta durada, com ara 
els periòdics. 
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El problema és que altres indústries competeixen per la polpa 
alta en lignina. Kyle Jardin, economista i gerent d’Irlanda del 
Nord de la British Printing Industries Federation, va dir a Press 
Gazette: “Hi ha un cicle d’inversió força llarg quan es tracta de 
fer paper”. Jardin va dir que si tornem uns quants anys enrere, 
“el consum de paper estava caient al món occidental de la im-
pressió. El paper semblava una proposta menys atractiva per 
a la gent que fa pasta, perquè hi ha altres alternatives que es 
poden fer, no tota la pasta es destina a fer paper”.

Abans de la pandèmia, s’havia percebut una reducció de la 
demanda de productes de paper en general, i de paper de 
diari en particular. Per a aquells molins capaços de fer pa-
per d’impressió, va dir Jardin, “altres opcions semblaven més 
atractives que fer paper. Tornant enrere uns quants anys, coses 
com els biocombustibles, alguns graus d’envasos: els envasos 
de cartró ondulat semblaven atractius a causa de l’augment 
d’Amazon, els lliuraments a domicili, aquest tipus de coses.

“Alguns fabricants de paper van prendre la decisió de reduir 
lleugerament les seves instal·lacions de fabricació de paper i 
potser readaptar les seves inversions i els seus equips per fa-
bricar altres tipus d’envasos o anar cap als biocombustibles”.

La Covid, en provocar una caiguda de la demanda de publica-
cions en paper, va empitjorar notablement la situació. El febrer 
de 2021, SCA, un important productor de paper, va sortir del 
mercat del paper gràfic, citant una caiguda de la demanda del 
30% al 40% causada per la pandèmia, privant els compradors 
de 800.000 tones de material anualment.

El juny del mateix any, 
citant preus baixos 
impulsats per la baixa 
demanda, el produc-
tor de paper finlandès 
Stora Enso va tancar 
la seva principal planta 
de Veitsiluoto, que an-
teriorment havia pro-

duït el paper estucat de gramatge mitjà requerit per les revistes 
brillants. Això va treure del mercat 260.000 tones de paper.

I el setembre de 2021, la companyia va tancar una altra planta 
a Kvarnsveden, perdent 565.000 tones més de capacitat de re-
vistes i paper de diari a l’any.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Mentrestant, la pandèmia va provocar un augment enorme 
del nombre de lliuraments a domicili, i amb ells la quantitat 
d’envasos de paper necessaris. Els repartidors a domicili, si-
guin Amazon, Etsy o venedors d’aliments, tenen un avantatge 
respecte als editors impresos pel que fa al preu del paper. Si hi 
ha un augment del 10% del preu del paper per a Ikea, només 
és una fracció menys rendible en enviar un matalàs. Però per 
a GQ o The Times, o qualsevol altre diari, aquest augment és 
substancialment més dolorós perquè afecta el preu del propi 
producte.

I hi ha altres fonts de volatilitat: a finals de 2021, el sindicat de 
paperers de Finlàndia va fer una vaga de 112 dies per buscar 
un contracte renovat, eliminant el 50% de la producció de paper 
de revistes d’Europa, així com una font important per als EUA. 
paper de les editorials.

En alguns casos a Escandinàvia, on l’escassetat era més agu-
da, les revistes s’imprimien en paper de diari o es publicaven 
sense portades.

Costos energètics elevats
Entre les impressores europees, el paper és, amb diferència, el 

cost més gran, ja que representa una mitjana del 37% de les se-
ves estructures de costos. En particular, els preus del paper de 
premsa han augmentat més ràpidament que altres tipus de pa-
per, un 18% més interanual al juliol. Només el paper de revista 
(16%) i el cartró (és a dir, els envasos, el 20%) van augmentar 
una quantitat comparable.

Però, va dir Jardin, per molt que hagin estat els augments del 
preu del paper, el cost que més alarma ara les plantes impres-
sores és el mateix que està colpejant a tothom. Cada etapa 
del procés de producció de paper: arrossegar arbres tallats, 
aixafar-los en estelles o cremar el paper resultant a través de 
màquines d’impressió de la mida d’una habitació, consumeix 
molta energia.

Abans del 2022, diuen Jardin i el BPIF, els costos del paper 
en brut eren els que van impulsar l’augment dels preus de les 
impressores. Aquestes pressions persisteixen: però ara se’ls 
uneixen els mateixos preus energètics elevats als quals està 
sotmesa qualsevol altra indústria i individu.

Un 68% de les empreses d’impressió enquestades per BPIF 
al juliol van considerar l’augment dels costos de l’energia com 
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una de les principals preocupacions empresarials i un 65% 
l’augment del preu del paper. Nombroses impressores funcio-
nen a plena capacitat per satisfer la demanda, però aquesta 
capacitat es veu limitada per l’escassetat de mà d’obra i proble-
mes de la cadena de subministrament.

Un altre problema per al paper diari sorgeix en l’enviament: a 
més de l’augment dels costos del combustible, gran part de la 
polpa reciclada que s’utilitza per als diaris prové de la Xina, la 
qual cosa significa que ha d’assegurar el pas en vaixells que 
s’han convertit en una demanda notòriament alta des de l’inici 
de la pandèmia.

Pitjor encara, aquest transport -així com la pasta, la tinta, els 
productes químics i més o menys tots els productes bàsics o 
serveis internacionals que s’inclouen a la fabricació d’un pro-
ducte imprès- té un preu en dòlars, cosa que perjudica encara 
més qualsevol fabricant o editor amb seu fora dels Estats Units.

Una font del sector amb qui va parlar Press Gazette va dir que 
els preus havien augmentat un 75%, o en alguns llocs un 150%, 
respecte l’any passat.

Tornaran a baixar els preus del paper?
Amb tots els tancaments de molins i més potencial a l’horitzó, 
no està clar quan s’estabilitzaran els preus. Una font del sector 
va dir: “L’esquena del camell està cruixent”. De moment, els 
editors tenen algunes opcions per intentar superar la línia de 
flotació creixent: poden reduir el gramatge del paper, sacrificant 
el gruix i la textura. Poden reduir els seus volums d’impressió i 
paginació (el nombre de pàgines dins d’un paper). L’abast, per 
exemple, s’ha reduït cadascun un 5%.

I com han fet molts editors, inclòs Reach, els editors de notí-
cies impreses poden repercutir les pressions de costos sobre 
els consumidors. Això seria poc atractiu per a la majoria de les 
empreses, però fins i tot aquesta opció no està disponible per a 
tots els editors, amb capçaleres gratuïtes especialment vulne-
rables. (Fotografia: historiaescritura.com i Elentrerios)
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Les petites redaccions són les que 
tenen més a guanyar amb la IA i 
l’automatització
Per Cecilia Campbell, directora de màrqueting / United Robots, 
Malmö (Suècia)

En només un parell d’anys, s’ha produït un canvi important als 
mitjans locals pel que fa a la IA i l’automatització dels processos 
de redaccions. El febrer de l’any passat, vaig escriure sobre 
com les petites redaccions es poden beneficiar d’aquesta nova 

tecnologia. En aquell moment, una majoria significativa líders 
dels mitjans enquestats per l’Institut Reuters per a l’Estudi del 
Periodisme pensaven que la IA beneficiaria principalment a les 
grans editorials.

En un webinar recent d’automatització de notícies, Aimee Rine-
hart, que dirigeix el programa Local News AI a Associated Press 
als Estats Units, va assenyalar que el seu informe de 2022, 
basat en entrevistes amb un parell de dotzenes de directors 
de redaccions locals i una enquesta a 200 locals. líders dels 
mitjans de comunicació: demostra que estan “confiats que la IA 
pot fer tasques repetitives per alliberar temps”.

La mentalitat dels editors locals, almenys als Estats Units, és 
ara la d’aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia. De 
fet, Rinehart va assenyalar que són les redaccions de mitjans 
de proximitat, mitjanes i molt petites les que es poden beneficiar 
més de la IA i l’automatització: “La tecnologia els podria ajudar 
a augmentar el que poden cobrir i probablement també la mida 
de la seva audiència”.

No obstant això, l’informe mostra clarament les barreres per 
a l’adopció. Un dels problemes són les habilitats del personal: 
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https://www.inma.org/blogs/big-data-for-news-publishers/post.cfm/is-2022-the-year-robot-journalism-goes-mainstream
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moltes de les redaccions enquestades depenen d’un sol pe-
riodista expert en tecnologia, “un unicorn de redaccions”, que 
comporta un risc, si aquesta persona segueix endavant.

Les redaccions més petites també estan menys propenses a ex-
perimentar i provar noves tecnologies, ja que “experimentar sig-
nifica risc, i el risc comporta la possibilitat de fracàs, cosa que po-
dria significar que cauen”, va dir Rinehart. Els líders dels mitjans 
entrevistats també van coincidir en tres requisits per adoptar 
noves tecnologies: baix cost, baixa corba d’aprenentatge i baix 
manteniment. Així, doncs, les habilitats tecnològiques, el desen-
volupament i el manteniment redueixen el risc per part de l’editor.

Per tant, tornem a la redacció local i a com es pot beneficiar de 
l’automatització. En cap lloc és més crític maximitzar l’impacte 
del treball dels periodistes que a les petites redaccions dels 
mitjans de proximitat, on cada hora compta en el treball dur per 
cobrir totes les històries locals que els lectors esperen. Amb 
quatre periodistes i un redactor en cap, un dels periòdics locals 
suecs més petits és Bärgslagsbladet Arboga Tidning (BBLAT), 
situat a una hora a l’oest d’Estocolm, Suècia. Publica textos au-
tomatitzats sobre diversos esports locals, incidents de trànsit, 
vendes de béns immobles i registres d’empreses noves.

Per a BBLAT, la publicació d’informes de partits automatitzats, 
inclosos els comentaris dels entrenadors de l’equip (entrevis-
tats pel robot mitjançant missatge de text), ha estat especial-
ment impactant. Com a resultat, el temps dels periodistes s’ha 
alliberat per produir un periodisme realment atractiu.

L’editora en cap de BBLAT, Helena Tell, va dir: “Tenim un KPI al 
voltant del nombre de pàgines vistes iniciades per a un article. 
En general, els nostres articles esportius lluiten per assolir el 
nivell esperat. L’esport és un divisor; alguns l’estimen, altres 
l’odien. Si mirem aquest KPI de manera aïllada, no escriurem 
ni un sol text sobre esports, però, per descomptat, tots sabem 
que la barreja és clau. I els amants de l’esport estarien furiosos 
si no ho fessin a través del seu diari local.

“Gràcies als informes de partits automatitzats podem adoptar 
una posició més àmplia en la nostra cobertura esportiva pro-
duïda per periodistes, trobar angles que atreguin a un grup més 
ampli de lectors. Això vol dir que assolim el nostre KPI i els afi-
cionats a l’esport reben la informació que consideren important, 
és a dir, els informes dels partits en el cop de xiulet final”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.bblat.se/
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A United Robots, veiem un nombre creixent de redaccions lo-
cals que fan de l’automatització una prioritat per cobrir més in-
formació local, així com alliberar periodistes per produir la qua-
litat que els lectors del periodisme local esperen.

“Per a una petita redacció, l’automatització és necessària”, va 
dir Tell. “Estem prioritzant per sempre, i de vegades sento que 
tot el que fem és triar no cobrir les coses. Sabem on desplegar 
els nostres recursos per tal de fer feliços els nostres lectors. I 
si podem utilitzar la tecnologia i l’automatització per realitzar 
tasques tan bé com ho faríem els periodistes, no hi ha dubte 
que això és el que hauríem de fer”. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Artificial 
Intelligence in Local News, de Aimee Rinehart i Ernest Kung, 
The Associated Press. CLICAR AQUÍ  (Il·lustració: wan-ifra)

El Parlament Europeu convoca 
subvencions per a mitjans de 
comunicació centrades a les 
eleccions europees del 2024
La Direcció General de 
Comunicació del Parla-
ment Europeu ha publicat 
una nova convocatòria del 
Programa de Subvencions 
per a Mitjans de Comuni-
cació per incrementar el 
coneixement dels ciutadans del paper i els valors democràtics de 
la Unió Europea (UE), de cara a les eleccions europees del 2024.

Els projectes hauran de complir una doble funció: d’una banda, 
proveir d’informació regularment, de manera fiable, plural i no 
partidista sobre les properes eleccions europees de 2024 i sobre 
el treball del Parlament Europeu (especialment les implicacions 
sobre la vida diària dels ciutadans) i, d’altra banda, promoure la 
participació i l’activació de ciutadans i organitzacions de la societat 
civil en el debat sobre les properes eleccions europees de 2024”.
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https://www.amic.media/media/files/file_352_3497.pdf
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https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/the-banker-elegeix-caixabank-banc-de-lany-a-espanya-2021_ca.html?id=43169
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Interacció ‘online’.- Les accions hauran de ser multiplataforma 
i contenir una estratègia per a la interacció en línia. Els mitjans 
a què s’adreça aquesta convocatòria són agències de notícies, 
canals de televisió i de ràdio, mitjans digitals (tant mitjans na-
dius digitals com plataformes digitals d’altres mitjans) i premsa 
escrita .

Els formats innovadors que puguin assolir de manera satisfac-
tòria els primers votants tindran un avantatge competitiu . Es 
considerarà un valor afegit involucrar multiplicadors, creadors 
de contingut i líders d’opinió en el debat sobre les eleccions 
futures, així com la participació/interacció amb ciutadans, in-
cloent-hi a través de les xarxes socials.

Els criteris clau per concedir les subvencions són l’audiència 
potencial, l’abast i l’impacte de l’acció sobre incrementar el co-
neixement dels ciutadans sobre el Parlament Europeu, assegu-
rar una àmplia difusió i equilibri geogràfic, així com promoure 
el debat públic sobre la UE i les eleccions europees del 2024.

Llibertat editorial.- El calendari per a la presentació de sol · 
licituds finalitza el 26 de gener de 2023. Les accions tindran una 
durada mínima de 6 mesos i podran començar l’1 de setembre 

de 2023 i estendre’s com a màxim fins al 31 de desembre de 
2024. Això no obstant, la data d’inici no podrà ser més tard del 
31 de desembre de 2023.

Els mitjans comptaran amb llibertat editorial completa sempre 
que es garanteixi el respecte als valors consagrats a l’article 2 
del Tractat de la Unió Europea i una independència de qual-
sevol instrucció pública o privada en tots els assumptes rela-
cionats amb les decisions editorials. Així mateix, les activitats 
proposades seguiran els principis de transparència, no -discri-
minació, exactitud, pluralisme i independència.

Tots els detalls sobre el procediment es troben a la convoca-
tòria per sol·licitar la subvenció, que està disponible en aquest 
enllaç i que també estarà disponible a la pàgina web de subven-
cions del Parlament Europeu.

Es recomana a més de la lectura d’aquesta convocatòria, la 
del manual en línia. Per aclarir qualsevol dubte, cal adreçar-
se al correu media-grants@europarl.europa.eu, formulant les 
preguntes en anglès. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto-
grafia: Meganoticias)
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Rosa M. Calaf: “El periodisme local 
rep tantes pressions perquè és on 
comença tot, i allò que no es vol que 
se sàpiga, es bloqueja aquí”

La veterana periodista Rosa M. Calaf, amb molts anys de corres-
ponsalies arreu del món, va participar, a la seu del Col·legi de 
periodistes a l’Ebre, en una conversa amb la periodista ebrenca 
Rut Turch, emmarcada en el cicle Periodisme Sud. Calaf va se-
guir un petit viatge per alguns dels països on va ser corresponsal 

en la seua etapa a RTVE i va donar la seua opinió sobre temes 
punyents de l’actualitat i de la professió periodística.

La veterana periodista va trencar una llança pel periodisme lo-
cal: “és el més difícil i és molt important, per això, per ser tan 
important, és perquè té tantes pressions, perquè tracta directa-
ment amb les persones i amb els fets des del principi, quan co-
mencen, i allò que no es vol que se sàpiga, ja es bloqueja aquí”.

Calaf va argumentar que els poders econòmic i polític, -i també 
les empreses periodístiques que, per no tenir perjudicis econò-
mics, toleren la pèrdua de llibertat informativa-, treballen per as-
solir l’actual desinformació i manipulació de l’opinió. “La ciuta-
dania no és conscient que hi ha una extraordinària inversió per 
a desinformar-la i es pensa que decideix lliurement i que està 
ben informada i en realitat està prenent decisions contràries als 
seus interessos”. “Tenim la tempesta perfecta -va continuar- els 
polítics en lloc de defensar la qualitat de la informació l’ataquen, 
perquè no els convé. I aconsegueixen convèncer a la ciutada-
nia que l’enemic és l’informador i el desacrediten. La ciutadania 
compra este missatge i en lloc de protegir el periodista, el seu 
pont, el seu intermediari, l’abandona”. (Font: CPC i MAE – foto-
grafia: periodistes.cat)
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Culmina la remodelació de l’Executiu 
català

S’han fet públics els decrets de reestructuració de sis departa-
ments, entre els quals el de la Presidència, que assumeix més 
competències. Com ja és sabut, la la Secretaria de Mitjans de 
Comunicació i Difusió s’ha unificat, amb Oriol Duran al capda-
vant i dues  direccions generals: la de Mitjans de Comunicació, 
encapçalada per Jordi del Río, i la de Difusió, per Eva Pomares.

A la Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió queden 
vinculades la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalonia, l’empresa 
propietària de l’Agència Catalana de Notícies.

A més, el Govern ha creat la Secretaria de Telecomunicacions 
i Transformació Digital, competències que estaven adscrites a 
l’anterior Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Di-
gitals i Territori. Dimecres va ser nomenat secretari Sergi Mar-
cén, director executiu de Talent Digital al Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI).

La nova Secretaria s’estructura en la Direcció General 
d’Administració Digital i Dades Obertes; la Direcció General de 
Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, i la Subdirecció Ge-
neral d’Infraestructures Digitals i de Comunicacions Electròni-
ques. Hi quedaran adscrits el CTTI; l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; 
la Fundació Privada i2CAT – Internet i Innovació Digital a Cata-
lunya, i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Amb la reestructuració, el Departament de la Presidència tam-
bé assumeix les competències de bon govern, transparència 
i participació (es crea una direcció general en aquest àmbit), 
la Direcció General d’Afers Religiosos, i la coordinació de les 
delegacions territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, 
Terres de l’Ebre, Catalunya Central, l’Alt Pirineu i Aran i Pene-
dès. (Font: MAE)

L’atur entre periodistes es manté 
estable respecte del trimestre anterior

L’Institut Nacional d’Estadística ha fet públiques les dades co-
rresponents al tercer trimestre del 2022 de l’Enquesta de Po-
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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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blació Activa (EPA). En els darrers tres mesos s’ha registrat 
un augment de la taxa d’atur, que creix fins al 12,67%. Tot i 
això, la nota negativa en aquesta ocasió correspon a la sobtada 
de l’atur en 60.800 persones, segons dades de l’Enquesta de 
Població Activa. Tot i això, de juliol a setembre es van crear 
77.700 llocs de treball, arribant a una xifra total de 20,54 milions 
d’empleats. A més, la xifra total de desocupats es manté per 
sota dels tres milions de persones (2.980.200).

Pel que fa al sector del periodisme i la comunicació, destaca 
l’estabilitat del sector en matèria de xifres. Gairebé no hi ha va-
riacions respecte al trimestre anterior, quan la xifra d’aturats va 
ser de 30.900. De juliol a setembre se n’han registrat 100 més, 
cosa que dóna una xifra total de 31.000 aturats dins del sector 
anomenat Informació i comunicacions.

La millora és notòria si comparem les dades interanuals. La 
xifra d’aturats corresponent al mateix període de l’any anterior 
va ser 41.900. Això suposa una reducció de l’atur entre els pe-
riodistes del 26%. Tot i això, lluny queda els 22.100 aturats que 
es van registrar el gener del 2021. (Font: Prnoticias)

Ja són mil els alumnes inscrits en el 
concurs literari AMIC-Ficcions

La quinzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha assolit 
els mil participants procedents de 118 centres educatius, dels 
quals 611 alumnes són de Catalunya, 250 són del País Valen-
cià, 126 de les Illes Balears, 12 d’Aragó i 1 de la Catalunya del 
Nord. Les inscripcions per participar en el certamen de creació 
literària es van activar el passat 3 d’octubre, i continuen obertes 
per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins al dia 31 de gener 
de l’any vinent, a través de la pàgina web www.amicficcions.cat.
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El funcionament.- El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de 
crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys, que 
cursin segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de 
Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), és 
impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants, 
al mateix temps que fomentar l’escriptura i la literatura en cata-
là. Prenent cinc inicis de novel·la: Nosaltres a la lluna, d’Alice 
Kellen; Ciutats de Fum, de Joana Marcús; Jaufré (anònim); El 
que penso (sobre tot), de Jordi Sierra i Fabra, i Terres mortes, 
de Núria Bendicho Giró. Els participants han d’escriure un relat 
dividit en tres capítols i penjar-los a través del web del concurs 
seguint el calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant 
individualment com en grup de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final
Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura 
i l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els fina-
listes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència 
argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena del 
mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, i durant el mes 
de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diversos actes 
arreu dels territoris de parla catalana.

Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, 
iPad, Smartwatch i auriculars sense fils. També es premiaran 
als professors més motivadors dels diferents territoris que més 
alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals, més re-
lats hagin arribat a la final. Entre els premis al professorat per 
demarcacions sortirà el Premi al Professor més motivador de 
cada territori, el qual estarà guardonat amb una estada per a 
dues persones de dos dies amb sopar o esmorzar inclòs.

Anteriors edicions
En la darrera edició van participar-hi més de 4.493 estudiants 
de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes 
Balears, País Valencià i Catalunya del Nord, provinents de 284 
centres educatius diferents.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, re-
presenta a més de cinc-centes publicacions en paper i mitjans 
digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, 
que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 
exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 
d’usuaris únics mensuals.
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L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa 
a la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels jo-
ves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè 
forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la 
creació.- (Font i infografia: Redacció AMIC)
 

Manresa acull un festival de creadors 
de continguts en català a les xarxes

Denà, dissabte, 5 de novembre, es farà a Manresa la primera 
edició del CreaFest, protagonitzat per creadors de continguts 
en català a les xarxes socials. L’esdeveniment tindrà una pe-
riodicitat anual i està organitzat per l’Ajuntament i l’associació 
Creadors.tv, formada l’any passat amb l’objectiu de normalitzar 
i potenciar l’ús del català en els entorns digitals.

El primer CreaFest es desenvoluparà entre l’auditori de l’Espai 
Plana de l’Om, que acollirà xerrades i taules rodones, i la plaça 
Sant Domènec, on es faran actuacions musicals i es podran 
veure creadors en directe. A més a més, s’hi instal·laran carpes 
d’organitzacions que vetllen per l’ús del català i la seva promo-
ció, que oferiran informació, tallers i activitats.

A l’Espai Plana de l’Om la jornada s’obrirà amb la xerrada El que 
les marques volen: com presentar-te davant les marques per fer 
contingut patrocinat a les XXSS, a càrrec de Beatriz Guzmán, 
cap de màrqueting de la Fundació .cat. Posteriorment s’han pro-
gramat tres taules rodones. La primera és Per què són neces-
sàries les entitats i plataformes de creació de contingut en ca-
talà?, amb Albert Lloreta (La Fera), Liz Castro (L’Aixeta), Jaume 
Morón (Goitaquefanara) i Jesús Casasampera (Creadors.tv). La 
segona es titula Creació de continguts: afició o professió, i comp-
tarà amb la participació de Gerry Querry Berry, Gerard Sesé i 
Simmer Valenciana. I la tercera taula és L’ensenyament en català 
a la xarxa i comptarà amb docents youtubers. Tancarà l’espai 
una gravació especial del programa La Nit Friki de Fibracat.tv.

Per la seva part, a l’escenari de la plaça Sant Domènec hi 
passaran el creador de continguts esportius Esteve Rovira, 
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l’humorista Albert Roig, l’streamer Jau Fibla, els responsables 
d’Univers G8CO o els creadors del pòdcast L’última xerrameca, 
entre d’altres. (Font: Comunicació21 – infografia: #Creafest22)

Prensa Ibérica redueix les pèrdues 
d’explotació consolidades

En l’exercici de 2021, Prensa Ibérica Media, societat hòlding 
del grup de mitjans del mateix nom, va registrar unes pèrdues 
d’explotació consolidades de 6,185 milions d’euros, aconse-
guint-ne una reducció dràstica, que un any abans van pujar a 
40,122 milions, segons la informació remesa al registre mer-
cantil.

Els ingressos d’explotació del grup editor d’El Periódico 
d’Espanya i El Periódico de Catalunya van pujar a 223,850 mi-
lions d’euros, davant dels 207,187 milions d’un any abans, és 
a dir, un augment del 8%. Amb aquesta xifra, el grup liderat per 
Javier Moll avança en ingressos Unidad Editorial (218 milions) 
i se situa darrere de Vocento (352 milions), sempre segons da-
des del 2021.

En relació amb la xifra de negoci (217 milions), el 73% va co-
rrespondre al negoci editorial; el 16% al negoci d’impressió; 
el 9%, a la distribució, i el 3% restant va ser aportat per les 
productores, la ràdio i la televisió i els serveis centrals. (Font: 
(Digimedios)
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Adéu influencers... Hola contingut 
generat pels usuaris?
Per George Gossland, productor de Xarxes Socials Favoret / The Drum

Fa uns anys, un estudi va descobrir què volen ser els nens quan 
siguin grans. En lloc de “Vull ser metge” o “Vull ser astronauta”, 
la resposta més habitual era “Vull ser YouTuber”. Els nens volen 
ser famosos a les xarxes socials.

Amb els anys, les xarxes socials s’han introduït a la nostra vida 
quotidiana. Ara podeu guanyar més diners llegint un guió al vos-
tre telèfon durant 10 minuts que els que guanya un metge en 
un any. Això es deu al fet que la majoria de tarifes d’influencer 
comencen entre els 100 i els 10.000 dòlars per publicació, se-

gons els informes de l’agència d’influencers. Les agències han 
acceptat aquest fenomen social i han implementat contingut 
d’influencer autèntic als seus anuncis.

L’influencer tal com el coneixem
És la feina ideal; totes les eines que necessites estan a la teva 
disposició. Si és tan fàcil, no és estrany que tothom vulgui ser 
un influencer. Les eines es van proporcionar en el moment ade-
quat per a la generació Z i els nens mil·lenaris tardans, per-
metent als usuaris de qualsevol racó del món convertir-se en 
estrelles de les xarxes socials.

El 2022, el terme ‘influencer’ és ja obsolet? Els gurús de les 
xarxes socials suggereixen que el terme hauria de ser simple-
ment “creador de contingut”, obrint una oportunitat per a més 
diversitat a través de les plataformes socials. TikTok ho ha fet 
possible amb el seu enfocament inclusiu, mentre que Instagram 
és molt específic sobre els seus influencers. Els filtres pesats, 
la fotografia d’alta qualitat i els cossos editats promouen una re-
presentació falsa de com “haurien” de semblar els influencers.

És important que les agències de màrqueting entenguin la di-
ferència entre aquestes plataformes i es puguin adaptar. Tot 
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i que, amb Instagram intentant cada dia ser més com TikTok, 
potser aquesta línia s’està tornant menys divisòria.

El contingut de vídeo de format curt és el rei
Entre els anys 2016 i 2020, vam veure la caiguda de Vine, però 
l’auge dels vloggers de YouTube. El 2020 va arribar amb una 
pandèmia que s’estenia a tot el món, que ens va obligar a tots 
a entrar a les nostres cases sense cap interacció “en persona”. 
És segur dir que la majoria de nosaltres ens vam dirigir a les 
plataformes socials per sentir-nos connectats.

Amb la manca d’una vida social pròspera, finalment tots ens 
vam tornar més relaxats i relaxats, confiant en fer fotos i fins i 
tot crear el nostre propi contingut generat per l’usuari (UGC). 
Molta gent va veure això com una oportunitat per convertir-se 
en creadors a temps complet, i amb el nivell de requisit per ser 
un “influencer” molt més relaxat del normal, no va ser difícil.

Però això va obrir tota una nova sèrie de problemes al món 
dels influencers. Emma Chamberlain ho va dir millor: “Com que 
tothom intenta ser un influencer, la indústria s’ha tornat menys 
exclusiva i, al seu torn, menys creïble. Però va ser creïble per 
començar?”.

Amb tothom obsessionat per convertir-se en influencer, el mercat 
d’influencer s’està saturant massa. Això pot haver donat com a re-
sultat una redefinició del terme “influent” a “creador de continguts”, 
la diferència clau són les relacions que tenen amb les marques.

Les xarxes socials no només han generat una nova generació de 
creadors de contingut, sinó que han creat vies per a nous nego-
cis. Les marques en línia necessiten que les persones comercia-
litzin (autènticament) els productes o serveis que ofereixen, i un 
creador de contingut fort pot ser fins i tot més reconeixible que un 
logotip. Una marca d’avui no pot esforçar-se ni prosperar com-
pletament sense la representació i les veus de creadors diversos 
i “normals”, i aquí és on sorgeixen els creadors de contingut.

Tot el que heu de fer és contractar un creador de contingut que 
sàpiga utilitzar TikTok i Instagram i arribar a un acord amb ells 
(20-30 TikToks al mes a un preu just). El creador pot arribar a 
entendre la marca -la mateixa capçalera d’un periòdic ho és-, 
qui ets i quins són els teus objectius. Si vols convertir-te en un 
creador de contingut per a la teva marca, pots fer-ho. Les eines 
estan a la vostra disposició. Només depèn de tu determinar qui 
ets, en què creus i com et trobes. (Infografia: Mileage Commu-
nications)
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El canvi d’amo a Twitter perjudica els 
periodistes

La caiguda de Twitter li dol més als periodistes perquè és el rar 
lloc on sí que tenen èxit; però mai va ser d’ells. Twitter fins ara ha 
estat el millor amic de publishers, creadors i marques: la web lliure.

Twitter semblava estar blindat entre un producte estàtic, un ma-
nagment negligent i l’acceptació generalitzada de ser un estoc 
mediocre i una empresa en constant caos amb una passivitat 
impressionant. Gairebé com una oficina de govern, una entitat 
pública ineficient però permanent.

Va ser així que Twitter semblava terreny ideal per ser la pla-
taforma favorita de furiosos periodistes, activistes partisans i 

polítics ansiosos de reconeixement. Del públic en general? No 
tant, mai. I no és una generalització assumir-ho.

De fet, Twitter va acceptar la seva derrota fa anys en moure la 
seva categoria a l’App Store d’Apple (¡des del 2016!) de So-
cial Networking a News. La idea era tenir més visibilitat en una 
altra categoria caòtica però menys competida, i assumint que 
el terreny de Social ja havia estat guanyat per una barreja de 
la família d’apps de Facebook i la plataforma que estigués de 
moda temporalment (Secret, YikYak, Snapchat). 

També era un recolzament tàcit al que realment va tornar cul-
turalment rellevant a Twitter en l’esfera pública: ser el gran 
megàfon de gent prèviament famosa. Donald Trump tenia les 
seves atzagaiades públiques en qualsevol plataforma on se li 
permetés publicar, però el que arribava a noticies i llocs web 
eren les captures dels seus tuits. I així molts d’altres.
 
No és casualitat. Els periodistes, com a gremi, tenen una ob-
sessió amb Twitter poc compartida pel públic en general. Un 
estudi recent de Pew Research certifica allò estimat i conegut: 
Twitter és l’obsessió dels periodistes. Essencial a la seva feina 
(difusió, lectura, comentari).
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En realitat, i acotant-nos al nínxol del consum de noticiosos, 
Facebook gairebé triplica la seva influència entre el públic en 
general i YouTube té el doble de rellevància. (Font: Mauricio 
Cabrera (newsletter) – infografia: El Heraldo de México)

Google “dispara i enterra” Hangouts, 
el seu servei de missatgeria 
instantània
Finalment Google 
anuncia que tancarà el 
seu servei de missatge-
ria instantània integrada 
a Google Hangouts. La 
companyia no deixarà 
els seus usuaris als 
llimbs, sinó que transferirà totes les seves dades a Google 
Chat, la seva nova aplicació de missatgeria per a empreses, 
segons explica Cynthia Reina a Marketing Directo.

A partir d’avui del passat dimecres, dia 2 de novembre, la web 
de Google Hangouts no està disponible, després d’eliminar les 

apps d’IOS i Android al juliol. I és que Hangouts ha tingut una 
mort lenta, ja que Google ha tingut moltes anades i vingudes 
amb el servei.

Hangouts va néixer com una funció de Google+ i posterior-
ment es va convertir en una aplicació independent. El servei 
de missatgeria va tenir 5 mil milions de descàrregues a Google 
Play Store. Els usuaris tenen fins a l’1 de gener de 2023 per 
transferir totes les seves dades o fer una còpia de seguretat, 
segons Techcrunch. Aquest dia s’eliminaran totes les dades de 
Hangouts.

Si bé la nova app no podrà reemplaçar al complet Hangouts, a 
Google Chat està permès fer mencions, utilitzar la seva pròpia 
app d’escriptori, personalitzar el so de les notificacions, perso-
nalitzar la manera fosca i utilitzar emojis o GIFS.

Al juny, el gerent de Producte de Google Chat, Ravi Kanne-
ganti, va escriure en un bloc oficial: “En fer aquest pas final per 
atraure els usuaris restants de Hangouts a Chat, esperem que 
els usuaris apreciïn la nostra inversió contínua en fer de Chat 
un lloc poderós per crear i col·laborar”. (Font: Marketing Directo 
– infografia: Cubatel)
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20minutos segueix líder al setembre i 
encadena sis mesos com el diari més 
llegit a internet

20minutos.es va tornar a ser al setembre el diari més llegit, se-
gons GFK DAM, i compleix així sis mesos consecutius com a diari 
més llegit a internet. El mes passat 14.669.653 persones van se-
guir l’actualitat a través de la seva edició online. Creix en més de 
400.000 fidels en un mes, fet que suposa un creixement del 3%.

Darrere de  20minutos  se situen El País, segon amb 12.571.810 
lectors i La Vanguardia, amb 11.551.316. La resta de capçaleres en 
línia que conformen el llistat dels deu generalistes més seguits a Es-
panya al setembre són El Mundo, El Español, El Confidencial, ABC, 
OKDiario, elDiario.es i El Periódico. (Font: Laboratorio de Periodismo)

Torna Sitges Next, el festival de la 
innovació en comunicació

El festival d’innovació en comunicació Sitges Next ja té la pro-
gramació a punt. 30 experts a l’àmbit de la comunicació omplen 

l’agenda amb ponències, casos i taules rodones que abordaran 
les noves tendències i la innovació més radical.

Les estratègies, relats, campanyes, marques, aplicacions tec-
nològiques, creativitat, agències i noves realitats dibuixen el 
programa del festival, que se celebra el 10 i 11 de novembre a 
Sitges. (Veure la programació completa)

Sitges Next és una iniciativa de l’Ajuntament de Sitges, orga-
nitzada per l’Associació Sitges Next: és el festival dedicat a im-
pulsar la innovació en comunicació de marques, agències, start 
up i creadors tecnològics. Dos dies per establir connexions, 
nodrir-se i inspirar-se, per tal de contribuir de manera rellevant 
a la transformació en la manera com ens comunicarem en els 
propers anys. El Mercat Vell de Sitges, el Palau de Maricel i la 
Fundació Stämpfli seran els tres espais del Sitges Next 2022. 
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Ens podem inscriure sense costos. (Font: MAE – infografia: Sit-
ges Next))

Espanya acaba octubre amb el menor 
consum televisiu de la història

Barlovento Comunicación ha publicat l’informe “Anàlisi mensual 
del Comportament de l’Audiència TV”, en què mostren que el 
consum televisiu totalitzat dels espanyols el mes d’octubre, ha 
estat de tan sols 3 hores i 4 minuts diaris per persona. Aquestes 
xifres suposen un descens del 8% (15 minuts) respecte al mes 
d’octubre del 2021.

Els grups sociodemogràfics que més televisió han consumit 
aquest mes d’octubre són les dones (3 hores i 18 minuts) i els 

més grans de 64 anys (5 hores i 24 minuts). Per regions, les 
que més consumeixen són: Astúries, Castella-la Manxa i el 
País Valencià.

La mitjana d’”Altres Usos del Televisor” diferents a veure la tele-
visió convencional és de 37 minuts per persona al dia, 8 minuts 
més que a l’octubre de 2021. En aquesta categoria entra: el 
consum de vídeo l’origen del qual és internet, per exemple You-
tube; reproducció de continguts gravats; videojocs i ràdio TDT.

Els grups d’edat que més temps dediquen als “Altres Usos del 
Televisor” són els individus de 25 a 44 anys (52 minuts) i els 
nens de 4 a 12 anys (46 minuts). El lector d’El Butlletí de l’AMIC 
pot accedir a l’Informe Audiencia TV | Elaborado por Barlovento 
Comunicación CLICANT AQUÍ (Font: MAE – infografia: Barlo-
vento)
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La crisi dels mitjans s’agreuja: la 
pandèmia ha provocat la fuga de 700 
milions de publicitat
Per Rubén Arranz / Vozpópuli

Els mitjans de comunicació s’han trobat amb una nova crisi en 
un moment molt complex, en què tractaven de refer-se dels 
efectes que va generar la pandèmia de la Covid-19 als seus 
negocis. Les turbulències econòmiques que van començar el 
2021, amb la crisi energètica i l’escalada dels preus han provo-
cat que els anunciants encongeixin la mà. Això ha incrementat 
la incertesa a les empreses periodístiques.

Entre els analistes del mercat publicitari sempre hi ha hagut 
una màxima: la contracció de la inversió dels anunciants és 
un dels indicadors més fiables per anticipar les recessions de 
l’economia. Quan les empreses sospiten que el consum pot 
caure -com a conseqüència de la por o del pessimisme en 
els ciutadans-, redueixen els pressupostos que dediquen a la 
premsa, la televisió i les ràdios per publicitar-se.

En altres paraules: si els anunciants ensumen moviments sís-
mics a l’economia, solen gastar menys en espots i falques publi-
citàries, han subratllat diverses vegades els experts del sector.

Aquest fenomen es va apreciar amb claredat al principi de la 
pandèmia. Només el 2020, la publicitat es va desplomar el 
24,6%. El 2008, després de la fallida de Lehman Brothers, la 
caiguda va ser del 13,9%. Tot això, amb dades de l’índex i2P, 
de la consultora Media HotLine-Arcemedia.

700 milions que han desaparegut
El problema a què s’enfronten els mitjans de comunicació és que una nova 
recessió ha començat a entreveure’s a l’horitzó sense haver-se recupe-
rat de la fuetada del virus de Wuhan. De fet, hi ha 700 milions d’euros 
d’inversió que van volar el 2020 i que encara no han tornat al sector.
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Entre el gener i el setembre del 2019, els mitjans tradicionals 
van recaptar un total de 3.193 milions d’euros, mentre que en 
el mateix període del 2022, els ingressos dels anunciants van 
ser 2.496 milions.

El pastís publicitari ja era molt més petit que abans de la ‘gran 
recessió’. L’any 2007, els mitjans tradicionals van facturar 7.718 
milions d’euros. El 2016, un any de recuperació, la quantitat va 
ser de 4.207 milions.

Entremig, van créixer de forma important les plataformes més 
interessants per als anunciants actualment, com són Google i 
Facebook . És a dir, una part de la inversió publicitària en mi-
tjans de comunicació que hi havia abans de la crisi econòmica 
no va tornar quan va acabar la crisi. La gran pregunta és si 
actualment passarà un fenomen similar.

Conseqüències per subsectors
Durant els nou primers mesos de l’any, les televisions van 
recaptar 1.143 milions d’euros, enfront dels 1.223 del mateix 
període de l’any anterior i els 1,406 del 2019. Tot això, en un 
moment en què el consum dels canals de la TDT -173 minuts 
per persona i dia- cau de manera constant, en detriment de 

les plataformes de continguts sota demanda i altres formes 
d’entreteniment audiovisual, com YouTube o Twitch.

En el cas de la premsa, la facturació (218 milions) va millo-
rar lleugerament respecte als tres primers trimestres del 2021 
(+2.2%), però va ser inferior a la del 2019 (304,9 milions).

Els mitjans digitals van ingressar 541,1 milions d’euros entre 
el gener i el setembre, enfront dels 542,6 de l’any anterior i els 
507 milions dels nou primers mesos del 2019. En aquest sentit, 
s’observa com la inversió en aquest subsector ha millorat du-
rant la pandèmia. És a dir, constitueix una excepció.

Les ràdios van obtenir 272 milions, mentre que al final del novè 
mes del 2021 n’havien aconseguit 250,9. La quantitat és molt 
inferior a la del 2019, quan van superar la barrera dels 300 
milions d’euros.

Crida l’atenció perquè, a les ‘noves’ modalitats de publicitat digital 
també s’han deixat notar els dubtes dels anunciants. Els influen-
cers van acaparar 39,9 milions d’euros d’inversió entre el gener i 
el setembre, és a dir, el 5,2% més que el mateix tram del 2021. El 
negoci creix, però a un ritme moderat. (Fotografia: Nexe)
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La UNESCO llança una campanya 
global per a conscienciar sobre 
la impunitat de les agressions a 
periodistes

Com cada Dia Internacional per a Posar Fi a la Impunitat dels 
Crims contra els Periodistes, que se celebra el 2 de novembre, 
la UNESCO ha volgut donar visibilitat a aquesta realitat que 
encara segueix vigent. Aquest any, ho he fet a través del llança-
ment d’una campanya global de divulgació i publicitat dissenya-
da i produïda per l’agència Pixel i Pixel.

Y és que, segons dades de la UNESCO, des de 2012, més de 
950 periodistes van ser assassinats per complir amb el seu tre-

ball d’informar al públic i, tal i com a senyal de l’observatori de 
periodistes assassinats d’aquesta organització, en 9 de cada 10 
casos, els assassins en surten impunes. A més, es donen altres 
formes de censura cap als mitjans, com amenaces, segrests, 
tortures, empresonaments, atacs físics o assetjats en l’esfera 
digital. Una prova d’això són altres estadístiques registrades en 
aquest sentit, com que el 73% de les dones periodistes han 
patit amenaces i intimidacions, o que, d’acord amb números re-
gistrats per diferents organitzacions de la societat civil, el 2021 
uns 300 periodistes van ser empresonats per fer el seu treball, 
com per exemple investigar abusos de poder.

El concepte principal de la campanya de la UNESCO, i sota el 
qual s’engloben totes les accions que es fan i faran, és Knowing 
the Truth is protecting the Truth. Amb aquest lema, Conèixer la 
Veritat és protegir la Veritat, la UNESCO i Pixel and Pixel vo-
len fer conscient la societat d’una realitat que només s’acabarà 
quan s’erradiqui la indiferència que genera. La campanya té, 
per tant, el propòsit de transmetre la importància de conèixer 
aquesta situació i que aquestes morts deixin de ser invisibles 
per garantir el dret dels periodistes a exercir la feina i informar. 
En definitiva, explicar la veritat.
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El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document de la UNESCO “Co-
nocer la verdad es proteger la verdad”. CLICAR AQUÍ (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: UNESCO)

Els espanyols són els europeus que 
més estalvien

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Estalvi –31 d’octubre–, el 
banc mundial N26 ha fet un estudi de despeses i estalvis entre 
més dels 380.000 clients europeus. Els espanyols es posicio-
nen com els europeus que més estalvien (6,6%), seguits dels 
alemanys (5,1%) i dels italians (1,49%) i francesos (0,1%).

Els estalvis dels espanyols han experimentat un creixement més 
gran entre els països enquestats. Aquest descobriment ha des-
pertat l’atenció de l’anàlisi, ja que a causa del context de recessió 
i la inflació que Espanya ha estat travessant, les dades sorpre-
nen. Es podria explicar a causa de l’ instint protector d’estalvi 
davant d’una incertesa del difícil context actual. Des del març, 
l’usuari mitjà espanyol ha experimentat un augment de l’estalvi 
de la seva renda mitjana de fins a un 7,2% davant el 4,6% del 
gener i el febrer. Això suposaria un creixement total del 80,2%.

L’anàlisi també destaca la diferència entre sexes. Tot i que 
els homes predominantment tenen ingressos superiors a les 
dones, elles estalvien sistemàticament més –fins a un 5,9% 
més que ells–. També recalca el canvi als hàbits de consum 
dels espanyols, sobretot en lleure. Els espanyols són els eu-
ropeus que han gastat menys en hostaleria respecte a la resta 
d’europeus. Tot i això, continua sent la categoria on més han 
gastat. (Font:MAE)

Apple vol el 30% de les compres 
d’anuncis a Facebook i Instagram

L’ estratègia publicitària d’Apple està canviant. De fet, la marca 
Apple acaba de canviar les seves regles sobre transaccions 
a la seva botiga d’aplicacions, l’App Store. Durant una com-
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pra des de l’aplicació, les empreses han de pagar un impost a 
Apple i això també s’ha de referir als pagaments realitzats per 
destacar contingut a les xarxes socials. Aquesta notícia va po-
sar furiós a Meta que no va dubtar a expressar el seu malestar.

Durant uns quants mesos, Apple havia anunciat que canviaria 
la seva estratègia publicitària incorporant més publicitat a l’App 
Store. El 24 d’octubre de 2022, l’empresa de Cupertino con-
firma que posarà més insercions publicitàries a la seva botiga 
d’aplicacions per convidar els editors a fer publicitat per promo-
cionar les seves creacions. Al mateix temps, Apple també va 
actualitzar les regles de l’App Store de manera molt silenciosa.

El portaveu de Meta, Tom Channick, va parlar a The Verge so-
bre la nova política del fabricant d’iPhone: “Apple continua evo-
lucionant les seves polítiques per fer créixer el seu propi negoci 
alhora que soscava els altres de l’economia digital. Apple ha dit 
anteriorment que no pren una part dels ingressos publicitaris 
dels desenvolupadors i ara sembla que ha canviat d’opinió”.

El fet que les empreses paguin per promocionar els seus con-
tinguts és quelcom clàssic de les xarxes socials. Tanmateix, si 
una marca sol·licita Instagram o Facebook per promocionar una 

de les seves publicacions directament des d’una aplicació en 
un dispositiu Apple, l’empresa de Cupertino podrà reclamar el 
30% de qualsevol compra realitzada a l’app, d’acord amb les 
noves normes establertes.

Per a Meta, en inserir-se en el procés de promoció de publica-
cions a les xarxes socials mentre cobra tarifes per les compres 
integrades a l’aplicació, Apple reduiria l’eficàcia de la despesa 
publicitària per a les petites empreses i els influencers. Precisa-
ment, el grup afirma que es veurà obligat a augmentar el preu 
de l’amplificació de les publicacions per posar remei a la pèr-
dua de diners relacionada amb les taxes imposades per Apple. 
(Font i fotografia: SiecleDigital)

Tindrà èxit el pla d’anuncis de Netflix?

L’esperat pla amb anuncis de 
Netflix desembarcarà a Espan-
ya el proper 10 de novembre. 
Recolzant-se en aquest nou ti-
pus de subscripció, que tindrà a 
l’estat espanyol país un cost de 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://siecledigital.fr/2022/08/01/apple-emplacement-pub-app-store/
https://siecledigital.fr/2022/08/01/apple-emplacement-pub-app-store/
https://siecledigital.fr/2022/10/24/apple-lapp-store-va-contenir-plus-de-publicite-que-par-le-passe/
https://siecledigital.fr/2022/09/06/apple-gagne-du-terrain-sur-le-marche-de-la-publicite-face-a-meta-et-google/
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/netflix-anuncia-plan-publicidad-definitivo?swcfpc=1
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/netflix-anuncia-plan-publicidad-definitivo?swcfpc=1


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

5,49 euros al mes, la cèlebre plataforma de vídeo en streaming 
pretén atraure més subscriptors. Tot i això, l’aposta de Netflix 
pels anuncis dels quals sempre va renegar podria eventualment 
convertir-se en un sonor fracàs.

L’entrada en escena del nou pla amb anuncis de Netflix té lloc, 
doncs, potser en el pitjor moment possible, quan l’altre temps 
pròspera publicitat en línia llangueix i dessagna els comptes 
de gegants com Meta i Alphabet. Durant el trimestre de l’any, 
per exemple, els ingressos publicitaris recollits per YouTube 
van minvar dels 7.200 als 7.070 milions de dòlars. I Google, la 
matriu de YouTube, va guanyar gairebé 2.000 milions menys 
amb la publicitat en el període comprès entre juliol i setembre 
del 2021.

També preocupants van ser els últims resultats trimestrals de 
Meta, els ingressos dels quals van caure un 4% durant el tercer 
trimestre de l’any i va ser severament castigat pels inversors als 
mercats borsaris.

Hi ha qui no oculta els seus dubtes sobre la nova subscripció 
amb publicitat de la companyia de Los Gatos. La publicitat de 
vídeo està ara com ara en boca de tothom, tot i això, la infraes-

tructura i les possibilitats tècniques de la publicitat de vídeo són 
també extraordinàriament complexes i no és fàcil complir de la 
nit al dia amb tots els requisits exigits pels anunciants.

A les plataformes de vídeo en línia els anunciants els demanen 
l’or i el moro (i la llista de requisits és absolutament inesgo-
table). En aquestes plataformes les marques busquen no no-
més brand safety per tenir la garantia que els vostres anuncis 
s’obren en entorns 100% segurs sinó també brand suitability. 
L’objectiu és diferenciar exactament en quines ocasions resulta 
adequada la publicitat i quan connecta o no amb el target idoni i 
aquí la qüestió és si Netflix és prou gran per fer els que exigeix 
el mercat pel que fa a les dades.

I a tot això s’hi uneix també un altre important desavantatge per 
a Netflix: que els preus manejats per la seva recent estrena-
da plataforma publicitària seran extraordinàriament onerosos. 
D’acord amb alguns mitjans, Netflix cobrarà segons sembla als 
anunciants 65 dòlars per CPM. I no només això. La companyia 
també exigirà als anunciants una despesa publicitària mínima 
de 10 milions de dòlars l’any. (Font: Marketing Directo – info-
grafia: ADSLZone)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/caen-beneficios-alphabet-empreza-matriz-google?swcfpc=1
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/caen-beneficios-alphabet-empreza-matriz-google?swcfpc=1


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Menys inversió publicitària a Google i 
Meta. A l’alça, Amazon i Microsoft

Els grans de la publicitat digital perceben menys ingressos per 
publicitat el tercer trimestre del seu exercici. La inversió publici-
tària en els actius de Google gairebé no s’eleven un 2,5%; i la 
de Meta cau un 3,7%. Una tendència contrària a la vista a Ama-
zon, Apple o Microsoft, que aconsegueixen elevar la partida de 
Publicitat i Serveis un 25%, un 14,2% i un 16%, respectivament.

Els anomenats walled-garden presenten resultats diversos du-
rant l’últim trimestre del seu exercici. Alphabet, matriu de Google, 
ha aconseguit un 6% més d’ingressos fins a assolir els 69.092 
milions de dòlars; no així el benefici net, que baixa un 26,5%, 
passant dels 18.936 milions als 13.910 milions. El negoci publici-
tari de Google ha ingressat en aquest període 54.482 milions, tot 
just un 2,5% més que el que s’ha registrat un any abans. 

Dins aquesta, la Xarxa de Cerca ha aconseguit atraure un 
4,25% més d’inversió, una dada que contrasta amb la caiguda 
del 2% de la inversió a Youtube, que passa dels 7.205 milions 
als 7.071 milions. 

En aquest període també ha percebut menys ingressos publi-
citaris la família d’aplicacions de Meta. En total, 27.237 milions 
de dòlars, un 3,7% menys que el 2021. En el conjunt dels nou 
mesos del seu exercici, la firma que dirigeix Mark Zuckerberg a 
penes eleva els ingressos publicitaris un 0,11%, acumulant un 
total de 82.387 milions. 

Amb un total de 3.710 milions d’usuaris actius al mes (+4%), 
les impressions publicitàries lliurades per les seves aplicacions 
el tercer trimestre van augmentar un 17%, tot i haver baixat el 
preu mitjà de l’anunci un 18%. (Font: Ipmark)

Proximity guanya dos nous salons a 
la Fira de Barcelona

Fira de Barcelona organitza i acull salons i congressos que 
abasten els principals sectors de l’economia, a més de nom-
brosos esdeveniments de caràcter corporatiu, social i cultural.

Proximity ja treballa per a Fira de Barcelona, concretament per 
a l’Automobile Barcelona des del 2016 i Smart Cities des del 
2017. A aquests dos esdeveniments ara suma el tàndem edu-
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catiu de Saló de l’Ensenyament i el saló de màsters i postgraus 
FUTURA, i el Saló del Turisme B-Travel. 

El Saló de l’Ensenyament i Futura són esdeveniments que ser-
veixen per orientar els estudiants sobre els seus estudis i el seu 
futur professional reunint expositors que donaran a conèixer 
tota l’oferta formativa per al curs següent.

B-Travel és un dels esdeveniments més grans d’Espanya 
destinat al públic viatger final on es donen cita les principals 
agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies 
de transport i empreses de serveis turístics. És un nou model 
de saló inspirat sobretot en les experiències del viatger. (Font: 
Control Publicidad)
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Cop d’ull a l’Informe Mobile 2022 
Espanya i el Món
Per Ditrendia

Ja es pot consultar el nou Informe Mobile 2022 que analitza les 
principals dades de consum, ús i tendències dels dispositius i 
aplicacions mòbils a Espanya, Europa i el món.

Com indica el CEO de Ditrendia, Fernando Rivero, “Donada la 
rapidesa amb què els usuaris canvien els seus hàbits i cos-
tums, aquest any s’ha decidit oferir en e l’informe una visió molt 
actualitzada d’estadístiques i tendències d’ús dels dispositius i 
aplicacions mòbils, perquè la direcció de màrqueting tingui les 
principals dades a mà de manera pràctica”.

Principals troballes i conclusions:
Més de 7 mil milions d’usuaris mòbils al món. Dels 5 mil milions 
de persones a tot el món que usen internet, un 92,4% accedeix 
a la xarxa des d’un telèfon mòbil. És en aquests dispositius on 
passen més de la meitat el seu temps en línia, ja que el mòbil 
representa més de la meitat del trànsit web mundial.

2022 acabarà amb un total de 7.255 milions d’usuaris mòbils al 
món i el nombre de dispositius superarà els 15,96 mil milions. 
Les tendències apunten que el 2025 aquestes xifres pujaran a 
7,488 milions d’usuaris i18,22 mil milions de dispositius.

Centrant les dades a Europa, 2022 acabarà amb 475 milions de 
subscriptors mòbils, la qual cosa suposarà una penetració del 
80%, sent França, Alemanya i Espanya els països on més aug-
menta. En concret, a Espanya, on el 100% de les llars compta 
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amb un telèfon mòbil, la penetració mòbil arribarà al 118,8% 
aquest any.

Els usuaris al món cada vegada tenen més dispositius. Mentre 
que un 96,6% de la població mundial compta amb un smartpho-
ne, 2 de cada 3 usuaris al món té ordinador, 1 de cada 3 té 
Tablet i 1 de cada 5 ja utilitza un rellotge o polsera connectada.

A Europa, on l’ús de wearables va créixer un 28,5% en l’últim 
any, les aplicacions relacionades amb la llar connectada pre-
nen importància i ja són 64,7 d’europeus els que compten amb 
dispositius connectats a la llar. Entre aquests, els més utilitzats 
són els sistemes de control i connectivitat, seguits de disposi-
tius de confort i il·luminació i de dispositius de gestió d’energia.

A Espanya, gairebé el 100% dels ciutadans té un smartphone, 
un terç té ordinador i més de la meitat una tauleta. Tot i així, 
augmenta l’ús d’altres dispositius connectats com les conso-
les connectades (42,2%), els rellotges o polseres intel·ligents 
(38,4%) o la TV intel·ligent (30,6%). Pel que fa als dispositius 
connectats a la llar, malgrat haver experimentat un creixement 
del 30,5% el darrer any, encara no superen el 16,7% d’usuaris.

 

I és que cada minut es destinen més de 324 mil euros a les 
botigues d’aplicacions i es descarreguen més de 435.000 apli-
cacions mòbils. Els usuaris ja dediquen 4,8 hores diàries a les 
aplicacions mòbils, cosa que suposa 1.752 hores a l’any.
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TikTok segueix sent l’aplicació més descarregada al món el 
2022, tot i que el seu creixement cau mentre que el d’Instagram 
o Snapchat segueix augmentant. Les Apps que més usuaris 
actius tenen són les de Meta amb Facebook, WhatsApp, Face-
book Messenger i Instagram als quatre primers llocs. Tot i això, 
les aplicacions que generen un major engagement i temps d’ús 
són les relacionades amb l’entreteniment amb TikTok, YouTube 
i Tinder al top 3.

El Butlletí us facilita l’accés a l’Informe Mobile España y el Mun-
do 2022. CLICAR AQUÍ (Gràfics: Ditrendia)

Les millors pàgines i eines en línia per 
detectar filtracions i evitar que puguin 
hackejar comptes
Et portem una petita col·lecció de disset pàgines i eines en línia 
per detectar filtracions i així evitar que puguin piratejar els comp-
tes perquè s’han filtrat les teves dades d’accés. No es tracta de 
pàgines que s’hagin seleccionat a l’atzar, sinó d’eines realment 
recomanades per experts en seguretat en línia, i que no convé 
perdre de vista quan vulguis comprovar la teva seguretat.

La idea no és que t’anotis totes les webs i les revisis totes una 
a una, ja que n’hi ha algunes més avançades que altres, i no 
totes són gratuïtes, per la qual cosa en algunes d’aquestes ei-
nes amb funcions més avançades tindràs de pagar. N’hi ha per 
a empreses i per a particulars. Per tant, l’ideal és que miris la 
llista i les webs, i després et quedis amb les que consideris més 
oportunes.

Tant Google com Microsoft i Apple tenen els seus propis ges-
tors de contrasenyes , tant a passwords.google.com com a 
Microsoft Authenticator o al sistema de contrasenyes d’iCloud. 
Amb aquests gestors, podràs anar guardant contrasenyes dels 
serveis on t’has registrat tant al mòbil com a l’ordinador, i acce-
dir-hi còmodament des d’altres dispositius on també facis servir 
el servei amb el teu compte de Google, Apple o Microsoft.
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El millor d’aquests serveis de gestió de contrasenya nadius de 
les grans empreses és que també t’avisaran la teva contrasen-
ya d’un servei ha estat filtrada , i et donaran totes les facilitats 
del món per poder canviar ràpidament. A més, també ofereixen 
altres serveis com suggerir noves contrasenyes segures. Són 
totalment gratuïts.

Podeu trobar la col·lecció de pàgines i eines que ha seleccionat 
Yúbal Fernández a Xataca en aquest enllaç. (Font i infografia: 
Xataca)

Photoshop deixarà de mostrar milers 
de colors tret que paguis (més)

Fa deu mesos, es va fer públic que Adobe tenia previst aban-
donar l’accés gratuït al sistema de colors de Pantone en futures 
versions de diversos dels seus productes inclosos a les subs-
cripcions a Creative Cloud (concretament, Adobe Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Color i Capture). La raó? Pantone havia 
pujat el preu de la llicència a pagar per part de la companyia de 
programari, explica Marcs Merino a Genbeta.

Les biblioteques de colors Pantone portaven formant part de la 
suite d’aplicacions d’Adobe des de la dècada dels 90. De fet, 
en els darrers 60 anys, Pantone s’ha convertit en l’estàndard 
mundial de facto per descriure colors entre creatius i impres-
sors, cosa important pel complicat de representar en pantalla 
colors-pigment.

Però la clau són les paraules ‘de facto’: Pantone no és un estàn-
dard, sinó un sistema de gestió de colors comercial. I això con-
dueix a situacions com ara. En aquell moment, Adobe va par-
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lar de “buscar solucions alternatives per minimitzar l’impacte”, 
Pantone va plantejar que “continuaria buscant nous acords amb 
empreses centrades en el disseny digital”...

...i els professionals del sector de la impressió i preimpressió van 
començar a mossegar-se les ungles pensant en què els emboli-
carien, ja que la impossibilitat d’usar el sistema de Pantone cau-
saria errors i inconsistències de color en les obres ja creades.

El negre és el nou ‘Rubine Red’.- Al final, la solució alterna-
tiva va consistir a eliminar gradualment (a partir de la sego-
na quinzena d’agost) la majoria de les llibreries del sistema de 
color de Pantone, però mantenint tres de la desena amb què 
abans comptava (a saber: Pantone + CMYK amb recobriment, 
Pantone + CMYK sense recobriment i Pantone + Metallics amb 
recobriment).

Clarament se’t diu que t’oblidis d’usar en les teves creacions 
amb Photoshop colors de moda com Reflex Blue, Pantone 
Orange o Rubine Red. D’acord, però què passa quan un dels 
teus fitxers *.PSD conté un color Pantone no inclòs en cap de 
les tres llibreries abans esmentades? Que Photosop t’ho subs-
titueix automàticament per color negre.

El resultat de tot això és que, a partir d’ara, qui vulgui utilitzar 
el sistema complet de color de Pantone en un entorn Adobe 
haurà de comprar llicències de Pantone Connect per poder fer-
lo servir a través d’un plugin. Pantone Connect costa 59,99 $ 
anuals per usuari, o 7,99 $ per usuari al mes. Una altra opció, 
és clar, és deixar de banda els productes d’Adobe i passar-se 
a altres els desenvolupadors dels quals sí que mantinguin els 
seus acords amb Pantone, com Corel Draw, QuarkXpress i la 
suite Serif Affinity (aquesta última fa un temps que atrau usuaris 
d’Adobe que enyoren la època Creative Cloud). (Font: Genbeta 
– il·lustració: Srflyer.com)
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Interessa Substack als editors de 
proximitat?
Per Jaume Vicent / Trecebits

 
Substack és una plataforma de creació i publicació de butllet-
ins de correu electrònic, desenvolupada amb l’objectiu que els 
editors de proximitat i altres petits editors (bloguers, periodistes 
independents o creadors de contingut) disposin d’una eina per 
convertir els seus subscriptors en clients de pagament.

Substack va ser fundada el 2017 a San Francisco i basa el seu 
model comercial a cobrar un 10% de comissió als escriptors 
per cada subscriptor de pagament que obtinguin. A canvi, els 
creadors de continguts gaudeixen d’una plataforma gratuïta 

(tot i que disposa d’una versió de pagament que permet rebre 
donacions dels lectors) que poden monetitzar sense haver de 
dependre d’anuncis display tipus Google Ads o de tenir un pro-
ducte propi en venda.

La pèrdua de credibilitat dels mitjans de comunicació tradicio-
nals i la facilitat per fer periodisme ciutadà gràcies a les xarxes 
socials, ha provocat que una plataforma ressorgeixi de les se-
ves cendres: Substack.

Substack és un sistema de gestió de continguts (CMS) que, a di-
ferència d’altres CMS populars com WordPress, se centra en la 
creació de butlletins de correu electrònic i incorpora un sistema de 
subscripcions de pagament a través de la plataforma Stripe. A més, 
ofereix als creadors de contingut la possibilitat de crear un lloc web 
amb contingut exclusiu per als escriptors, com a «Zona VIP».

A més, des del 2019 la plataforma compta amb suport per a 
contingut d’àudio, per la qual cosa els creadors de contingut 
també poden vendre subscripcions als seus podcasts a través 
d’aquesta plataforma. En aquest sentit, els podcasts es poden 
configurar perquè només els subscriptors hi puguin accedir o bé 
fer-los públics perquè tothom pugui escoltar-los.
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Com a creador i editor, Substack és completament gratuït. No 
hi ha costos associats a tenir un compte, i podeu publicar text i 
àudio sense pagar per l’emmagatzematge. Així mateix, moltes 
de les publicacions de Substack són gratuïtes.

Per iniciar un butlletí a Substack, només cal accedir al seu lloc 
web oficial i prémer el botó «Get Started», tal com podem veure 
a la imatge que acompanya aquest text.

 
A continuació, l’aplicació ofereix la possibilitat de registrar-se 
mitjançant un compte de Twitter o crear un compte. El procés 
de creació és molt senzill, ja que només cal seguir les instruc-
cions que es mostren a la pantalla i no portarà més de cinc 
minuts fer-ho.

Un cop subscrit, caldrà configurar el butlletí. Aquest també és 
un procés senzill, ja que l’eina guia l’usuari en tot moment, tot 
assenyalant tota la informació necessària per crear el butlletí. 
Això és perquè Substack està pensat perquè qualsevol pugui 
usar-lo, sense importar el nivell de coneixement tecnològic que 
posseeixi.

Un cop configurada la newsletter i el perfil, es pot importar una 
llista de correu (si ja se’n té una des de Mailchimp o qualse-
vol altre servei d’aquest tipus), i ja serà possible començar a 
escriure els butlletins per guanyar subscriptors i monetitzar la 
feina.

En aquest sentit, Substack disposa de les mateixes opcions 
que la majoria de serveis de correu electrònic com Mailchimp 
o Mailrelay, ja que permet configurar tot allò relacionat amb els 
correus, crear una landing page i un correu de benvinguda per 
als nous subscriptors i disposa de també d’un editor amb què 
configurar el text, afegint imatges i recursos multimèdia, botons 
personalitzats, així com configurar i programar els enviaments.

El lector d’El Butlletí de l’AMIC pot ampliar la informació en 
aquest enllaç. (Infografia: Androidphoria)
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Amazon està preparant el seu propi 
núvol de confiança amb Atos

Segons la nostra informació, AWS porta diversos mesos tre-
ballant en el projecte. El grup confiarà en l’empresa francesa 
de serveis digitals per operar aquesta oferta. Després de Mi-
crosoft i Google, és el torn d’Amazon Web Services (AWS) de 
comprometre’s amb un núvol de confiança. Segons diverses 
fonts concordants recollides per JDN, el grup de Jeff Bezos ha 
signat un acord amb Atos per oferir els seus serveis al núvol en 
una infraestructura aïllada de la legislació extraterritorial. Una 
infraestructura que serà gestionada pel grup francès. El projec-
te porta uns quants mesos en obres.

Mitjançant aquest acord, l’objectiu d’AWS serà oferir una oferta 
amb el segell “Núvol de confiança” de l’Agència Nacional de Se-
guretat dels Sistemes d’Informació (Anssi). Un reconeixement 
que requereix l’obtenció de l’etiqueta SecNumCloud d’Anssi, 
que pretén distingir els núvols en termes de seguretat i estan-
quitat amb la legislació internacional. La primera regulació a 
la qual s’orienta l’etiqueta és la Cloud Act. Una regulació que 
permet a les autoritats nord-americanes accedir a les dades 

emmagatzemades per qualsevol actor nord-americà, indepen-
dentment de la seva ubicació, mitjançant una simple ordre judi-
cial. (Font:JDN)

El Govern de l’estat veta l’entrada dels 
Berlusconi a Prisa per salvar El País i 
la SER
Joseph Oughourlian 
s’ha trobat amb un 
problema polític de 
gran magnitud per 
executar el seu pla 
amb què salvar Prisa. 
El Govern espanyol, 
el mateix que li va facilitar la presa de control del grup editor 
d’El País i de Cadena SER fa gairebé dos anys, ha transmès a 
l’inversor d’origen armeni que no veu amb bons ulls que Media-
set, el braç audiovisual de la família Berlusconi, es converteixi 
en accionista de referència del diari i de la ràdio de capçalera 
de la Moncloa mitjançant una ampliació de capital. 
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Segons han confirmat diverses fonts pròximes a les negocia-
cions, des de l’Executiu liderat per Pedro Sánchez se li ha co-
municat a Oughourlian que el desembarcament de l’hereu de 
Silvio Berlusconi a Prisa seria vetat mitjançant l’aplicació de la 
llei antiopes que va promulgar el Govern per protegir les em-
preses que es consideraven estratègiques i que havien estat 
castigades a borsa per la irrupció del covid-19.

Així, Govern a Prisa en un comunicat que no segueixin enda-
vant perquè, arribat el cas, no donaran el vistiplau. L’equip de 
Pedro Sánchez, que ja va impedir per motius de política edito-
rial la primavera passada que Vivendi, accionista actual amb el 
9,9% del capital, prengués fins al 29,9%, s’oposa que un grup 
vinculat a la dreta a Itàlia es converteixi en un inversor de re-
ferència d’uns mitjans sempre afins a l’esquerra. 

El pacte de Silvio Berlusconi amb la ultradretana Giorgia Meloni 
perquè la política de Força Itàlia es converteixi en la primera 
ministra d’Itàlia ha estat la punta a unes negociacions que es 
mantenien des d’almenys el mes de setembre passat. (Font: 
Cotizalia – fotografia: Público)

Els professionals de TV3 i Catalunya 
Ràdio avalen els nous caps 
d’informatius

Les plantilles dels serveis informatius de TV3 i Catalunya Ràdio 
han avalat els nomenaments com a nous caps d’Albert Calatra-
va i Òscar Fernández, respectivament.

En la consulta realitzada, la designació de Calatrava com a cap 
d’informatius de TV3 va rebre 283 vots favorables (69,4%), 27 
contraris (6,6%) i 98 en blanc (24%), amb la participació d’un 
59% del cens.

Per la seva part, el nomenament de Fernández com a cap 
d’informatius de Catalunya Ràdio va obtenir 79 vots a favor 
(77,5%), 3 en contra (2,9%) i 20 en blanc (19,6%), amb una 
participació del 68,5% del cens. (Font: Comunicació 21)
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Tribuna Grupo llança un nou diari 
nacional (Tribuna Noticias), una ràdio 
nacional (Tribuna Radio), i anuncia el 
seu salt a altres comunitats

Tribuna Grupo, propietari de nombrosos diaris a Castella i Lleó 
(Tribuna Valladolid, Tribuna León, Tribuna Salamanca, Tribuna 
Ávila i altres), ha anunciat el llançament d’un diari d’àmbit es-
tatal, una ràdio nacional i el salt a altres comunitats del territori 
espanyol, on obrirà diaris digitals com els que manté en aquella 
comunitat autònoma.

Segons ha explicat el president de Tribuna Grupo, Juan Antonio 
Martín Mesonero, “som una empresa que no s’atura i està en 
permanent estat d’evolució”, i ha revelat el pla de creixement 
amb la posada en marxa de Tribuna Noticias, un diari d’àmbit 
nacional, ja en fase beta, l’obertura a altres comunitats amb 
nous mitjans, i el naixement de Tribuna Radio, una ràdio també 
d’àmbit nacional.

En la seva al·locució, Martín Mesonero ha recordat com van ser 
els inicis del grup: “Eren temps d’il·lusió i també temps difícils 
perquè aleshores la conjuntura econòmica era incerta i no òpti-
ma per a nous reptes empresarials i menys projectes editorials, 
quan molts mitjans de comunicació estaven desapareixent en 
aquell moment”.

Però és que “aquesta ciutat [en referència a Valladolid) neces-
sitava una altra manera d’informar,  de defensar l’economia i 
tota la societat en general, fins i tot si m’ho permeten intentar  
defensar aquesta ciutat d’una manera de fer periodisme basat 
en teories del passat centrades a utilitzar el mitjà per aconse-
guir i poc aportar, no informar i si desinformar, teories més del 
segle XIX”.
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Més de 250 inscrits al concurs AMIC-
Directes per a joves creadors de 
contingut audiovisual en català

 
La primera edició concurs AMIC-Directes, creadors de continguts 
en català suma més de 250 inscripcions. Impulsat per l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació, el certamen es dirigeix a es-
tudiants de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà dels diferents territoris de parla catalana amb l’objectiu de fo-
mentar l’ús de la llengua entre el jovent en les plataformes digitals.

Per ajudar als alumnes i professors inscrits i acompanyar-los 
durant el procés creatiu, en el concurs col·laboren creadors de 
contingut de Catalunya i el País Valencià: Laia Gufolove, Gal·la 

Martí, Norman López, Elia Periwinkle, Simmer Valenciana, El 
Racó del Manga, El Berti, Albert Roig i el Devid.

Funcionament.- El concurs es desenvolupa al web amicdirec-
tes.cat, on per poder participar cal registrar-se en grups de tres 
a cinc persones, que poden ser de diferents classes i centres. 
El termini per fer-ho finalitza el 2 de desembre.

El passat 17 d’octubre es va activar el període creatiu per als 
participants amb la distribució de diversos tutorials sobre les di-
ferents fases dels streamings: redactar un guió, enregistrament 
d’àudio i imatge, i configuracions a les plataformes Twitch i You-
Tube. L’aprenentatge dels participants es complementa amb el 
mentoratge dels creadors de continguts, els quals assessoren 
els alumnes en cada pas que donen.

Finalment, tota aquesta formació clourà amb l’enregistrament d’un 
vídeo en directe sobre una de les dues categories disponibles (es-
ports i actualitat), sense cap mena de postproducció i amb una 
durada d’entre 20 i 30 minuts, per presentar-lo a concurs.

Un cop finalitzat el termini per presentar els streamings, un ju-
rat d’experts valorarà la qualitat i l’originalitat dels continguts, i 
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durant la segona quinzena de desembre es comunicarà qui són 
els finalistes. Aquests competiran a principis de 2023 en una 
final on es decidiran els guanyadors de cada categoria. (Font i 
infografia: Redacció AMIC)

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 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 elaborar pe-

ces 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 desembe (10 hores) - 
L’objectiu d’aquest nou curs, impartit per Pilar Yépez, és enten-
dre que el SEO és un procés d’optimitzacio 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-
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 
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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 
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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Els serveis de telecomunicacions a 
Espanya mantenen prop d’un 13% de 
llars descontentes
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els serveis de telecomunicacions a Espanya mantenen prop 
d’un 13% de llars descontentes, mentre que la tele de paga-
ment s’estabilitza en un 11,4%. Ara bé, el lideratge és per a 
l’electricitat: una de cada quatre llars es declara insatisfet amb 
el servei d’electricitat. Aquestes són dades del darrer  Panell 
de Llars de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia). Aquestes dades corresponen al segon trimestre 
del 2022 en plena escalada de preus de l’energia i coincideixen 
amb canvis normatius a la factura de la llum.

El segon trimestre del 2022, el descontentament amb 
l’electricitat va augmentar considerablement: un 24,4% de les 
llars van manifestar estar poc o gens satisfets, en comparació 
del 15,3% en el mateix període del 2021. En el cas del gas, 
les llars insatisfetes van ser un 19,4%, mentre que el 2021 van 
representar un 11,7%.

Si ens fixem en els serveis de telecomunicacions, tant la banda 
ampla com la telefonia fixa mantenen prop d’un 13% de llars 
descontentes, mentre que la tele de pagament s’estabilitza en 
un 11,4%. El Panell també recull informació sobre el nombre de 
reclamacions. Tal com ve succeint en els darrers anys, el servei 
amb més reclamacions durant el segon trimestre del 2022 va 
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ser la banda ampla fixa (gairebé un 12% dels usuaris ha recla-
mat alguna vegada en un any), seguida de la telefonia fixa (9 
,2%).

Com ja ha passat en altres onades del Panell, les dades indi-
quen que el motiu principal d’insatisfacció de les llars amb els 
serveis va ser el seu preu elevat, sobretot en el cas dels serveis 
de llum i gas: va ser la raó que van argumentar el 92 % de les 
llars insatisfetes amb el servei elèctric, i el 90,2% de les llars 
descontentes amb el servei de gas.

Als serveis de banda ampla fixa, televisió de pagament i telefo-
nia i Internet mòbil, el segon motiu de queixa, va ser la manca 
de qualitat del servei (per exemple, per les interrupcions del 
subministrament).

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el darrer Panell de 
Llars de la CNMC, corresponent al segon trimestre de l’any que 
som. CLICAR AQUÍ (Gràfic: CNMC)
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Crida molt especial a la Comissió 
Europea per defensar els mitjans 
locals
Per AMI

La Junta Directiva de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) 
d’Espanya ha examinat a la reunió mantinguda el passat diven-
dres, 28 de novembre, la proposta de Reglament de Mitjans 
d’Informació de la Comissió Europea.

AMI comparteix i aprecia la importància que la Comissió Euro-
pea atribueix als mitjans d’informació com a sector clau per a 
la recuperació inclusiva i sostenible de l’economia europea, així 
com per dinamitzar la transició ecològica i digital de la nostra 
societat.

També comparteix la necessitat que les fonts d’informació siguin 
protegides davant de tota ingerència, de manera que no es pu-
guin repetir casos com el que ha passat a les Illes Balears en què 
un jutge va ordenar la confiscació dels mòbils de dos periodistes i 
el registre de les seus de dos mitjans d’informació amb l’objectiu 
de descobrir les fonts periodístiques d’unes informacions con-
cretes. La llibertat d’informació protegida a la nostra Constitució 
està indissolublement unida a la protecció del secret de les fonts, 
com històricament ha reconegut el Tribunal Europeu de Drets 
Humans. AMI aplaudeix el reconeixement normatiu del secret de 
les fonts al futur Reglament de Llibertat de Mitjans d’Informació.

Pel que fa a la distribució de continguts informatius a través 
de les plataformes digitals, les previsions contingudes al futur 
Reglament de Llibertat de Mitjans d’Informació resulten insufi-
cients per garantir el dret d’informació dels ciutadans. Els mi-
tjans d’informació observem amb profunda preocupació el pa-
per de les plataformes molt grans en la distribució de continguts 
i la censura exercida per les mateixes que retiren i degraden les 
informacions generades pels nostres mitjans sobre els temes 
que de veritat importen a la societat: informacions sobre els 
grans conflictes humans, informacions sobre les guerres i les 
seues conseqüències, informacions sobre la violència exercida 
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contra persones vulnerables. Aquestes informacions no gene-
ren likes ni emoticones somrients a les xarxes socials, però són 
informacions que contribueixen de manera decisiva a la forma-
ció de la consciència i el judici crític dels ciutadans davant dels 
fets que de veritat importen i que transformen la nostra societat. 

La Comissió Europea exigirà en el futur Reglament de Lliber-
tat de Mitjans d’Informació que les plataformes expliquin als 
mitjans d’informació el perquè de les decisions de retirada de 
continguts. Aquesta previsió resulta absolutament insuficient 
per salvaguardar que els mitjans d’informació puguin distribuir 
amb llibertat i sense por a la censura de les plataformes les 
informacions que generen el coneixement a la nostra societat, 
facilitant així als ciutadans l’adopció de les seves decisions amb 
la llibertat que només la informació atorga.

Els mitjans d’informació tampoc no podem compartir la pre-
tensió de la Comissió Europea d’incrementar les restriccions 
a la concentració dels mitjans d’informació. Les operacions de 
concentració són un mecanisme de resiliència quan el mercat 
no permet als diferents actors mantenir-se en solitari. Només 
facilitant la concentració dels mitjans d’informació s’estarà as-
segurant la perdurabilitat de molts mitjans d’informació.

Profund rebuig produeixen totes les mesures previstes pel futur 
Reglament de Mitjans d’Informació per limitar la tasca de l’editor 
al simple establiment de línies generals editorials. El Reglament 
de Llibertat de Mitjans no pot establir limitacions que comportin 
una ingerència en la propietat privada ni en el funcionament i 
l’organització dels mitjans. Els editors de mitjans d’informació 
responen diàriament davant les seves audiències de la veraci-
tat de les seves informacions i amb el seu patrimoni i reputació 
també davant dels tribunals, a diferència del que passa amb 
les xarxes socials que distribueixen desinformació i encoratgen 
sovint discursos d’odi sense cap tipus de responsabilitat. 

L’editor és l’únic subjecte responsable moral, jurídic, financer i 
polític respecte dels continguts que els seus mitjans publiquen. 
Els mitjans d’informació reunits a AMI rebutgem frontalment la 
limitació recollida al futur Reglament de Llibertat de Mitjans que 
l’actuació de l’editor s’hagi de constrenyir a la mera indicació 
d’una línia editorial general. Aquesta limitació posa en qüestió 
la llibertat de premsa i la llibertat d’inversió i d’empresa.

Defensa dels mitjans locals
Així mateix, fem una crida molt especial a la Comissió Europea 
per defensar els mitjans locals. La utilització de rànquings per 
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determinar els criteris de distribució de publicitat institucional 
pot no ser sempre un instrument idoni, atès que aquests no 
consideren unitats inferiors a la comunitat autònoma. Això pot 
comportar el risc que els mitjans locals de sòlida implantació 
a la seva esfera de cobertura es vegin privats d’uns ingressos 
que els són necessaris i que es corresponen amb la seva posi-
ció al mercat, encara que aquesta no estigui mesurada per ràn-
quings que no contemplen els territoris inferiors a la Comunitat 
Autònoma com a unitat de mesura.

Finalment, volem recordar que els Tractats de la Unió Europea 
reserven la competència sobre política general de premsa i de 
mitjans d’informació a les autoritats nacionals, per la qual cosa 
no hi ha cap justificació per harmonitzar la legislació a nivell co-
munitari, ni de bon tros per posar a la premsa sota la supervisió 
d’un Consell Europeu de Serveis de Mitjans de Comunicació 
amb la participació de la Comissió Europea.

Els mitjans d’informació reunits a AMI convidem a la Comissió 
Europea a revisar el futur Reglament de Llibertat de Mitjans 
d’Informació, de manera que garanteixi la sostenibilitat adequa-
da de la premsa i l’accés lliure dels ciutadans a les informacions 
produïdes pels nostres mitjans , respectant sempre els editors 

que arrisquen el seu patrimoni i responen davant del mercat de 
les seves actuacions. (Infografia: periodistes.cat)
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Ingressos dels lectors que paguen 
el 70 per cent del personal de la 
redacció i altres 
Per Toby Collodora / Local Media Association

El mes passat, vaig tenir l’honor de compartir l’escenari del 
World News Media Congress 2022 de WAN-IFRA amb Nancy 
Lane, directora general de l’Associació de mitjans locals, i Alan 
Fisco, president de The Seattle Times, discutint les nostres es-
tratègies d’ingressos dels lectors principals. Lane va escriure 
recentment sobre les seves principals conclusions del Congrés 
i el següent és un resum de la nostra sessió.

Lane va obrir la sessió destacant les principals tendències 
d’ingressos als mitjans locals nordamericans:

• Els ingressos dels lectors, que paguen entre el 70% i el 
100% dels costos de la redacció d’alguns diaris i llocs digitals.

• Periodisme finançat per la filantropia, que paga fins a un 
terç dels costos de la redacció d’alguns mitjans locals.

• Branded content, que és l’estratègia de publicitat digital més 
reeixida. Algunes organitzacions de mitjans locals més petites 
tenen fins a un 25% dels seus ingressos totals procedents de 
contingut de marca i patrocinat.

• La col·laboració de la indústria, que realment comença a 
enlairar-se i donar els seus fruits.

Les quatre claus per al creixement dels ingressos dels lectors, 
va dir, són:

• Compra a la part superior, on el director general n’ha de fer 
una prioritat màxima.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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• Muntatge dels elements tecnològics adequats, que conti-
nua sent un repte.

• Preus, on teniu prou confiança per cobrar pel vostre producte.

• Periodisme fort, que és on cal invertir.

Fisco va reiterar l’últim punt de manera succinta. “Si esteu des-
trossant la vostra redacció i produïu contingut de menys quali-
tat, no us molesteu amb la vostra estratègia de retenció perquè 
fracassarà”. Invertiu en contingut i personal de redacció perquè 
la millor eina de retenció és la qualitat, el contingut local i un 
públic local compromès.

El Seattle Times, que va llançar la seva estratègia de primera 
audiència el 2013, ara té el 70% dels seus ingressos provinents 
precisament de l’audiència. La fidelització de l’audiència co-
mença amb el contingut i la redacció, i una col·laboració entre 
l’audiència i els equips de notícies ajuda a alinear la cobertura 
de les notícies amb els factors clau del negoci. Això inclou re-
visions periòdiques de dades accionables (diàries, setmanals i 
mensuals) i prioritzant àrees de cobertura clau, com ara notí-
cies locals, política, columnistes locals i futbol.

Tenir un programa eficaç de gestió de targetes de crèdit és fo-
namental per a l’èxit de la subscripció, va dir Fisco. Centrar-se 
en aquesta optimització ha ajudat a The Seattle Times a reduir 
la taxa d’abandonament de gairebé el 7% a poc més del 3%.

Fisco també va parlar de la importància de construir una cultura 
de primera audiència a l’organització, destacant la importància 
de l’alineació corporativa i de lideratge. També va destacar la 
importància de crear una cultura de retenció, cosa que s’està 
fent a Star Tribune. Han establert la importància de la retenció 
de subscriptors a tota l’empresa i es revisen regularment els 
indicadors clau de retenció, ja que la retenció és difícil de me-
surar ràpidament. Aquests inclouen mètriques com l’activació 
digital, la participació digital, la permanència dels subscriptors, 
els ingressos digitals inactius i molt més.

Més important encara, parlem de com la retenció és el paper de 
tots i de com és clau obtenir el primer pagament de renovació 
d’un subscriptor. Una vegada que un subscriptor faci el primer 
pagament de renovació a preu normal, és molt més probable 
que retinguem aquesta persona com a subscriptor de paga-
ment. L’equip s’involucra de moltes maneres, des del nostre 
equip d’atenció al client que interactua directament amb els 
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nostres subscriptors, fins a l’equip de contingut de notícies que 
inclou contingut rellevant i interessant per als nostres subscrip-
tors, fins al nostre equip de lliurament a domicili que s’assegura 
que el paper surt cada dia o cada setmana.

 
A Star Tribune, el correu electrònic és un mètode de contacte 
clau amb els nostres subscriptors. Tenim diversos exemples de 
canvis d’alt impacte:

• Sèrie de benvinguda digital: afegir una benvinguda explícita 
per part de l’editor i el director de les pàgines editorials, que va fer 
que la sèrie sigui més llarga, va provocar un augment de tres punts 
percentuals en les tarifes obertes a tota la sèrie. Cal destacar: el 
correu electrònic de l’editor de pàgines editorials, que és l’últim de 
la sèrie, té una de les taxes de participació més altes de la sèrie.

• Comentaris sobre el servei de lliurament: demanar comen-
taris en lloc d’esperar que ens arribin ha reduït el nombre de 
parades relacionades amb el servei.
• Correus electrònics basats en contingut: s’utilitza contingut 
per aconseguir que els subscriptors no compromesos tornin a 
les nostres plataformes digitals.
• Botons de clic explícits: afegir-los on té sentit sempre ens 
ha millorat els percentatges de clics.

Un altre focus de retenció a Star Tribune ha estat implementar la 
possibilitat que els usuaris cancel·lin les seves subscripcions en 
línia. Més important encara, aquesta funcionalitat ens ha donat 
l’oportunitat de salvar aquesta aturada. Les nostres intervencions 
de cancel·lació en línia tenen una taxa d’estalvi del 8% al 39%, 
depenent de l’oferta, i la taxa global d’estalvi en línia és del 18,5%, 
en comparació amb la taxa d’estalvi del nostre centre de trucades 
del 8,8%. Tingueu en compte que no utilitzem el model de preus 
de The Mather Economics i que històricament no hem negociat la 
tarifa quan un usuari ha trucat intentant cancel·lar-lo. Això ens ha 
donat la possibilitat d’experimentar fàcilment amb tarifes i altres 
palanques, i també de traslladar les proves més reeixides als nos-
tres centres d’atenció al client, on es reben les trucades. (Infogra-
fies: Cliff Mass Weather Blog i Discounted Newspapers)
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El món està canviant vertiginosament 
i els mitjans de comunicació encara 
més. Als reptes actuals se suma el de 
la Web 3.0
Per Revistesari.es

Els editors es poden preparar per a la web 3.0, de moment, 
de cinc maneres. I ja és moment de començar a portar-les a la 
pràctica.

Reinvenció de les newsletters.- Les newsletters han demos-
trat ser l’eina més versàtil de l’arsenal dels editors”. “Això és 
perquè, al final del dia, el correu electrònic continua sent el mi-
llor per a la gent. És persona, es tracta de tu i és una cosa 
que la gent comprova”, va assenyalar Juan Señor, president 
d’Innovation Media Consulting.

Aquesta eina ha esdevingut un model de negoci propi i ben 
desenvolupada, són accions que reben de bon grat els lectors.

 

Evolució de l’àudio.- El podcast està experimentant un auge 
terrible des de la pandèmia. El maig d’aquest any, el nombre 
d’anunciants de podcasts va créixer un 42% als Estats Units. 
“No molts estan disposats a pagar per les newsletters, però sí 
que pagaran pels podcasts. El model d’ingressos per subscrip-
ció de podcast és aquí”. 

Joan Senyor, va començar a oferir versions d’àudio de les se-
ves històries i “ara, quan ho ofereixes com a part d’una subs-
cripció, a la gent li encanta i espera no només llegir la història, 
sinó escoltar-la. I el millor d’aquesta innovació és que ja no cos-
ta tants diners”.

Intel·ligència artificial i notícies.- La Intel·ligència Artificial 
(IA), entre altres coses, també és útil per obtenir informació so-
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bre els hàbits dels lectors i millorar el compromís, però no té 
una cosa que els editors humans tenen: la consciència.

“No pot reemplaçar la visió humana en termes del que és una 
bona història i del que no és una bona història”, va dir. “La tecno-
logia és un mitjà, no una fi . Encara has d’escoltar més els teus 
editors i la intel·ligència humana que la intel·ligència artificial”.

Murs de pagament de retenció.- Més que invertir en publici-
tat en pantalla, Juan Señor ens recoamna cobrar pel contingut 
que s’ofereix als mitjans de comunicació a través dels murs de 
pagament.

Visualitzador de dades.- La combinació de testimonis i con-
junts de dades permet als mitjans de comunicació explicar una 
història d’una manera nova i específica, i quan les dades estan 
disponibles per a tothom, el seu abast i impacte encara són 
més grans.

Aquestes són les cinc normes. Ja les coneixem i per tant ens 
podem preparar per a la Web 3.0. En tenim alguna a punt? 
Podem trobar més informació en aquest enllaç. (Il·lutació: Ci-
berninjas)
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Deu estratègies per connectar amb 
els joves (1a part) Spoiler: contracta 
periodistes menors de 26 anys
Per José A. García Avilés, coordinador mòdul audiències / MIP-
Universitat Miguel Hernández (Elx)

Des de fa anys constatem la desafecció de molts joves amb els 
mitjans i la preocupació creixent dels editors sobre com connec-
tar amb la Generació Z (menors de 25 anys) i els Millenials (26-
40). L’envelliment de les audiències, l’aversió a les notícies, la 
manca d’interès per les subscripcions i les dificultats per captar 
nous lectors posen el focus en què fer per atraure el públic jove. 
Les xarxes socials, singularment TikTok i Instagram, acaparen 

l’atenció de la GEN Z i el pastís publicitari, mentre que les noves 
tribus de comunicadors (twitchers, youtubers, tiktokers, podcas-
ters…) susciten l’interès dels joves. Aquests ja no inclouen els 
mitjans digitals en el consum mediàtic, cada cop més mòbil, so-
cial, continu i fugaç. Com poden actuar els mitjans? Comparteixo 
deu estratègies basades en experiències i casos reals.

Què fa un boomercom jo parlant sobre com els mitjans poden 
captar la Generació Z? Et confesso que em faig la mateixa pre-
gunta, però deixa’m que t’expliqui una experiència personal. 
Al febrer de 2022 vaig organitzar un seminari, “La Generació 
Z comunica”, amb estudiants de Doble Grau de Comunicació 
Audiovisual i Periodisme (18-19 anys). Parlem sobre quins as-
sumptes els preocupen als joves i com explicar-los. S’hi van 
apuntar vuit persones, la majoria noies, i ens vam reunir cada 
dues setmanes. Les sessions les dirigien i moderaven elles; jo 
em limitava a ser testimoni silenciós i a donar la meva opinió si 
me la demanaven. Dediquem temps a investigar com és la Ge-
neració Z, més enllà dels clixés i els estudis d’empreses nord-
americanes, i van discutir apassionadament sobre les seves 
fortaleses i debilitats. Cadascuna va entrevistar altres joves per 
descobrir les seves inquietuds. Van investigar les tendències de 
la GEN-Z i els seus referents en música, entreteniment, infor-
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mació o tecnologia. I van dissenyar formats per adreçar-s’hi. Hi 
va haver molt de debat. Al final, van consensuar produir un po-
dcast d’uns 20 minuts; cadascuna va escollir un tema per al seu 
podcast i va treballar el guió. Títol provisional: “DeGeneraZión”. 
Parlaran sobre addicció a les xarxes, salut mental, les seves 
influències, amor i sexualitat, emergència climàtica… 

M’ha impressionat la capacitat per treballar en equip, escoltar i res-
pectar les idees alienes. “DeGeneraZión”. Parlaran sobre addicció 
a les xarxes, salut mental, les seves influències, amor i sexualitat, 
emergència climàtica… M’ha impressionat la capacitat per treballar 
en equip, escoltar i respectar les idees alienes. “DeGeneraZión”. 

Els mitjans sempre s’han preguntat com atraure els joves i ge-
nerar hàbits de consum de notícies. El que és nou és la situació 
de desafecció generalitzada entre el sector. El juny de 2022, 
The Oxford Reuters Institute for Study of Journalism va publi-
car l’informe Els canviants hàbits i actituds informatives de les 
audiències joves elaborat per la doctora Kirsten Eddy a partir 
de 93.000 entrevistes. L’autora conclou que no hi ha una estra-
tègia única per atraure els joves. Què els atrau de les notícies 
a les xarxes? “L’estil informal, més personalitzat, l’humor, els 
vídeos en directe, els reptes...”, diu Eddy. A les entrevistes, els 

joves es van mostrar frustrats per la negativitat de l’agenda in-
formativa, el sensacionalisme i els interessos de molts mitjans. 
“De vegades senten que les preocupacions de la seva genera-
ció -com el canvi climàtic i els drets de les minories- no hi estan 
degudament representades”, conclou l’informe.

Una jornada organitzada per l’Acadèmia de la BBC al setembre 
de 2022 va reunir periodistes que fa anys que treballen en com 
connectar amb les audiències menors de 30 anys, i van aportar 
experiències valuoses. A Vice News fa anys que estan dedicats a 
produir continguts dirigits a la Generació Z. “Per nosaltres es tracta 
d’estar on són els joves. I ens preguntem com podem organitzar la 
nostra oferta perquè sigui menys “Les notícies” (una cosa seriosa 
i oficial) i més “Notícies que t’interessen”?, explica Sophia Smith 
Galler (Vice News) a la jornada de la BBC. La periodista confessa 
que “la lliçó més gran que he après és que aquestes coses són 
actitudinals, no tenen a veure amb l’edat. Ho sabem per les dades 
demogràfiques dels espectadors… la gent que fa vídeos verticals 
increïbles – no és una qüestió d’edat, sinó de mentalitat”.

Les marques de notícies dominants no poden complaure els 
joves tot el temps, però poden tractar de connectar-hi, cosa 
que implica conèixer les seves necessitats, diversificar l’oferta 
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i innovar . No es tracta de canviar allò que ja fan bé, sinó de 
plantejar-se què poden fer d’una altra manera. A continuació, 
presento deu estratègies basades en casos reals i experiències 
de mitjans, dividides en dos lliuraments:

1. Parla amb els joves.- Convida un grup de menors de 25 
anys a la teva redacció i ofereix-los l’oportunitat de crear les 
seves notícies durant una setmana. Dóna’ls diverses funcions i 
deixa que preparin peces sobre els assumptes que els interes-
sin, amb l’orientació d’alguns periodistes. Potser et sorprengui 
el que se’ls acudeix, com parlen de les seves inquietuds, quines 
coses els ressonen i quin to adopten quan parlen del que els 
preocupa. Si els dónes veu, se sentiran interpel·lats.

En aquest cas, “coneix la teva audiència” aplica més que mai. 
Fes entrevistes i enquestes per saber què els interessa. Bus-
seja a les seves necessitats, més enllà dels clixés. És molt fàcil 
caure als tòpics. Si hi converses, t’adonaràs que els menors de 
30 anys no són un grup monolític. Segons Konrad Collao, de 
la consultora Craft Strategy, les notícies que consumeixen els 
joves s’enquadren en tres categories:

• La necessitat de saber-ne més.

• Els seus interessos personals.
• Assumptes divertits.

“Les línies entre aquestes tres categories estan borroses, no 
són temàtiques concretes sinó un ventall d’assumptes que des-
perten el seu interès”, afirma Collao.

La revista hongaresa Decât o Revistă, amb seu a Bucarest va 
traslladar tot el seu equip durant una setmana a una ciutat de 
Transilvània i va convidar desenes de joves que col·laboressin 
en les seves cobertures. El projecte pretenia documentar his-
tòries juntament amb les comunitats d’altres regions del país i 
escurçar la bretxa entre la gent del camp i la ciutat. Els perio-
distes van posar a prova la capacitat per obtenir històries de 
la comunitat local mitjançant la col·laboració d’una vintena de 
joves. La iniciativa va obtenir un premi d’innovació a la premsa 
europea.

2. Aborda els temes de manera atractiva per als joves.- Als 
menors de 30 els agrada llegir sobre allò que els preocupa, i 
pot ser qualsevol cosa, des de la cultura pop fins a la sanitat, 
la política escolar o el cost del lloguer. Es tracta de buscar un 
tema que els afecti i enfocar-lo de manera que plantegi debat 
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i solucions. Amb els millennials i la generació Z és important 
mostrar, visualitzar i emocionar, no només informar; necessiten 
que se’ls eduqui i se’ls inspiri. “Si el tema principal d´una his-
tòria és una noia de 19 anys, funciona millor que si l’enfoques 
des de la perspectiva d’un home de 50 anys”, subratlla una pe-
riodista especialitzada en economia per a joves.

The Economist utilitza històries interactives basades en dades 
per ampliar la seva comunitat d’Instagram i ha aconseguit 6 
milions de seguidors mitjançant l’ús de concursos setmanals de 
notícies, contingut nadiu i funcions d’enquestes múltiples des 
del 2019. Tenir en compte el comportament de l’audiència des 
del principi és clau a l’hora de guionitzar la peça a Instagram. 
“Una pregunta a la primera diapositiva emmarca la narració. 
Pensem en la informació que hem d’incloure per captar millor 
l’atenció i on col·locar les enquestes perquè els espectadors hi 
participin”, explica Ria Jones, editora d’Instagram a The Eco-
nomist.

Què és el que funciona i el que no? Un productor d’Instagram 
assenyala que les Stories funcionen en termes de taxa de fina-
lització i clics, però no sempre redirigeixen al lloc web o al canal 
de YouTube de The Economist. Per molt bo que sigui el dis-

seny, el primer és el guió. “Comencem seleccionant una peça 
periodística, que pot ser un article llarg, un vídeo o un gràfic, i 
després escrivim el guió amb l’ajuda de l’autor de la peça ori-
ginal, amb un ull posat en quins elements visuals i interactius 
(els stickers nadius de Instagram) es poden utilitzar per explicar 
la història”.

Lucy Rohr, editora de Stories de The Economist, afegeix la 
importància de la narració visual. “Una història ha de tenir un 
contingut visual, de manera que els conceptes més abstractes 
no sempre es tradueixen bé. Un cop se’ns acudeix un tema en-
focat als joves, escrivim el guió tenint en compte els aspectes 
visuals. Aleshores ho compartim amb un dissenyador i un editor 
de grafisme que ajuden a donar vida a la peça”. Les Stories 
d’Instagram els permeten redirigir els joves a la web. “Els con-
videm regularment a llegir més sobre la història que acaben de 
veure. També creem continguts autònoms”, postil·la Rohr.

3. Crea noves plataformes i marques complementàries al 
teu mitjà.- Vegem dos casos d’èxit de mitjans tradicionals -un 
servei públic de radiotelevisió espanyol i un diari colombià- que 
han llançat noves marques adreçades als joves.
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Els menors de 30  no estan disposats a plegar-se als capricis 
de la programació televisiva, plena de molestes interrupcions 
publicitàries o amb presentadors encorbatats que els expli-
quen les notícies que ja han vist a les seves xarxes socials. 
Per trencar aquest esquema, RTVE va crear el 2017 el canal 
Playz, un espai multiplataforma obert i interactiu que aposta per 
l’expansió transmèdia dels continguts i s’adapta a l’usuari nadiu 
digital.

 

El setembre del 2020 el canal va estrenar Gen Playz, un espai 
debat que ha sabut prendre el pols a la conversa social, obrint-
se amb desimboltura als nous referents. Gen Playz, presentat 
per Inés Hernand i Darío Eme Hache, s’emet dimarts i dijous 
al canal de YouTube i es puja al complet a la web de la plata-
forma. Hernand, amb un estil àgil i mordaç, condueix el debat 
des d’una taula de ping-pong, un escenari reconeixible i icònic. 
Els debats han tractat la salut mental, el treball escombraria, el 
rol de les dones als videojocs, la Llei Trans o les malalties de 
transmissió sexual. Els periodistes connecten amb els menors 
de 25 anys perquè  Gen Playz  parla el seu idioma i aborda els 
assumptes que els preocupen, allunyats de les agendes dels 
mitjans tradicionals.

Una altra experiència notable és La Pulla, una videocolumna 
satírica  que ha transformat la manera com els joves s’informen 
a Colòmbia. Llançada el 2016 per cinc joves periodistes del 
diari  El Espectador, ha aconseguit connectar amb el públic 
jove. El canal de YouTube de La Pulla supera els 1.300.000 
subscriptors i alguns dels seus vídeos arriben a dos milions 
de visualitzacions. L’equip no defuig els temes complexos; la 
presentadora,  Maria Paulina Baena, planteja preguntes i abor-
da les qüestions a vídeos curts. Els seus periodistes dediquen 
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temps a respondre als comentaris i a escoltar els suggeriments 
dels espectadors. El principal actiu del programa és el treball 
de recerca, ja que dediquen una setmana a produir cada vídeo, 
aportant un to crític.

 
4. Contracta talents joves que parlin el llenguatge de cada 
plataforma.- No en queda cap altra: si vols arribar als joves, 
has de comptar amb joves als teus equips. Vegem dues expe-
riències molt diferents.

El Mundo va llançar el seu compte a TikTok el juliol del 2021 
gràcies a la iniciativa i la bona feina d’una becària, Elena Gon-
zález, que s’encarrega d’elaborar els guions –juntament amb 
la resta de l’equip– i gravar els vídeos. Al cap de pocs mesos, 
El Mundo la va contractar a la seva plantilla. Quan elabora un 
tiktok, Elena escull “una manera d’explicar-lo que atregui i en-
senyi i la manera com el puc representar millor” i té llibertat 
per ser creativa, segons explica a la newsletter Fleet Street. 
D’aquesta manera, El Mundo ha aconseguit crear marca a 
TikTok, on ja suma més de 600.000 seguidors.

Que els professionals més joves s’incorporin als llocs d’alta di-
recció és un encert. És el que ha fet Axel Springer, l’empresa 
editorial digital europea més gran, amb més de 15.000 empleats 
i nombroses marques informatives com Bild, Die We lt i Fakt. El 
2018, els directius d’Axel Springer van crear un “Consell de la 
Joventut” format per sis empleats menors de 30 anys. El Con-
sell de la Joventut es reuneix dues vegades al mes amb la junta 
directiva per debatre sobre estratègies, inversions i tecnologies, 
i aporta la seva experiència als directius sènior. Segons un por-
taveu, “el Consell de la Joventut desafia els membres del con-
sell, és un os dur de rosegar per als caps. Estem molt contents 
de crear un equip divers amb joves talents de l’empresa”.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.tiktok.com/@elmundo.es?lang=es
https://fleetstreet.substack.com/p/el-mundo-periodismo-en-tik-tok
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En un moment en què Axel Springer va adoptar decisions estra-
tègiques en diverses àrees de creixement (audiències, tecnolo-
gia, models de negoci…), el “Consell de la Joventut” representa 
una cultura corporativa que reconeix que les idees valuoses 
provenen de les noves generacions amb diversos backgrounds 
culturals, socials i demogràfics. (Infografies: MIP-UMH)

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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El periodisme com a mercantilització 
de la mentida
Per Juan Tortosa / Público

 
La revista Pronto  amb prou feines va dir mai una veritat a la 
portada i durant anys va vendre un milió d’exemplars. Segons 
dades oficials, encara manté una tirada de 650.000.

A Primera Plana, pel lícula de Billy Wilder sobre la premsa que 
van protagonitzar el 1974 Jack Lemon i Walter Matthau, hi ha 
una seqüència rodada en una sala de premsa on la càmera 
repassa un a un a tots els periodistes presents transmetent un 
fet que acaba de succeir a les respectives redaccions. Cadascú 

ho fa a la seva manera però coincideixen en una cosa: cap no 
explica la veritat del que ha passat.

A Absència de malícia, de Sydney Pollack amb Paul Newman 
i Sally Field com a protagonistes principals, l’advocat del diari 
on treballa la protagonista, amb problemes perquè acaba de 
publicar sense saber-ho una notícia falsa filtrada per la fisca-
lia, diu textualment: “En allò pel que fa a la llei, l’exactitud del 
que s’explica en un article no té importància. No sabem que la 
història sigui falsa, per la qual cosa hi ha absència de malícia. 
Hem estat raonables i, per tant, no hi ha hagut negligència. 
Podem dir el que vulguem del senyor Gallagher i ell no ens pot 
perjudicar. La democràcia és així”.

Els sona aquesta música? Res de nou sota el sol, oi?

Absència de malícia és del 1981, quan ja feia sis anys que als 
Estats Units havien fet fora Richard Nixon de la presidència per 
corrupte “gràcies a les investigacions de la premsa”, indaga-
cions que els més escèptics continuen posant en solfa. També 
el 1981 va guanyar el premi Pulitzer una dona anomenada Ja-
net Cooke gràcies a un reportatge que al final va resultar ser in-
ventat en què explicava la història d’un nen de vuit anys addicte 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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a l’heroïna. Va haver de tornar el premi, però la credibilitat de 
l’ofici va patir un cop dur. Un altre. Encara que en el fons, el que 
va fer aquesta senyora el que denota és que l’atmosfera en què 
es desembolicava ho feia possible.

Aquells anys es forjava a Espanya la transició política, una èpo-
ca en què la connivència entre periodistes i parlamentaris esta-
va a l’ordre del dia. Aquell company no ens va portar res de bo 
i de fet les seves maneres tramposes van crear “monstres” com 
Pedrojota, Jesús Cacho, Alfonso Rojo, etc., que a dia d’avui 
continuen molestant tot el que poden al costat d’aquests molts 
deixebles rellevants que, després de ser criats als seus pits, 
han enterbolit més que mai l’atmosfera política i periodística 
que es respira al nostre país.

Durant la Transició a Espanya és cert que es va fer millor pe-
riodisme que a la dictadura, faltaria més. Van néixer mitjans 
moderns i progressistes, però van ser molts els casos en què 
només va canviar la manera de mentir... o d’amagar. Antonio 
Asensio, en els moments més gloriosos d’Interviú, es guardava 
al calaix reportatges que demostraven les males pràctiques fi-
nanceres d’un determinat banc si aquest s’avenia a concedir-li 
un substanciós crèdit...

Altres vegades es recorria a la mentida com a única solució per 
als “carrerons sense sortida”. Cert any en què va guanyar el 
Nobel de literatura un africà desconegut a Espanya fins alesho-
res, Luis del Olmo es va entossudir a obrir Protagonistas, el seu 
programa matinal de ràdio, amb un poema del premiat. Després 
d’hores de desesperació al seu equip perquè ningú aconseguia 
trobar un escrit del flamant guardonat, Luis Cantero va trobar la 
solució: a espatlles del cap es va posar a la màquina d’escriure, 
va redactar un poema sobre la bellesa, els capvespres i l’amor 
que del Olmo va llegir encantat al començament de l’emissió. 
Es desconeix si aquell locutor estrella va ser conscient del frau 
o no, però això... era un altre problema.

Els ben pensats atribueixen només a un error de verificació una 
primera pàgina d’El País el 24 de gener de 2013 en què s’obria 
a quatre columnes amb la foto d’un senyor entubat el peu del 
qual deia textualment “Hugo Chávez, durant el tractament mè-
dic rebut a Cuba”. Després va resultar ser fals però el director, 
Javier Moreno, va continuar un any llarg més al seu lloc i el 
relleu no es va deure a aquesta portada ni de bon tros. Per 
no parlar del periodisme canalla i miserable que es va practi-
car a Espanya després dels atemptats a l’estació madrilenya 
d’Atocha, el març del 2004. L’espectador no vol estar informat 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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–solia repetir sense pudor Roger Ailes, el sinistre personatge 
fundador de Fox News - l’únic que vol és “sentir-se informat” .

El periodisme com a mercantilització de la mentida, com si exis-
tís una mena de conveni tàcit entre qui consumeix informació 
i qui la proporciona, una cosa així com “no m’importa que si-
gui veritat el que m’expliquen, sinó que em commoguin fent-ho 
d’una manera que em resulti creïble”.

Jo no crec que això sigui així en absolut, i hi ha mitjans com 
aquest en què tinc l’honor de col·laborar (Público) que ho de-
mostren, però he de reconèixer que són molts els presumptes 
col·legues que semblen entossudits diàriament a deixar en evi-
dència el nostre ofici, o la nostra professió, com els agrada dir 
als més rimbombants. Ofici o professió, el cas és que les asso-
ciacions, la premsa en comptades ocasions surten a la palestra 
i compleixen la funció per a la qual en principi se suposa que 
existeixen: denunciar tanta manca de vergonya i tanta impunitat.

Es pot fer informació de manera decent i honesta, es pot res-
pectar el lector, l’espectador com és obligat fer-ho? És clar que 
sí, però costa. Costa molt. Els programes escombraries seguei-
xen batent rècords d’audiència i Pronto continua superant el 

mig milió d’exemplars de tiratge. (Infografia: Juan Jacinto Mu-
ñoz-Rengel)

 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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Carles Castro, director d’Eix Diari: 
“Encara queda molt camí perquè 
la vegueria del Penedès arreli 
comunicativament”
Per Quim Miró / Comunicació 21

Carles Castro (Barcelona, 1968) és el director d’Eix Diari, 
que aquesta setmana ha complert 10 anys de vida. Després 
d’exercir estudis d’imatge i so, va treballar com a corresponsal 
gràfic de La Vanguardia durant 30 anys donant cobertura al 

Penedès. En periodisme, Castro va treballar a Diari de Vilano-
va, Canal Blau i L’Hora del Garraf, i després va dirigir Vilanova 
Digital. Des de fa una dècada, lidera Eix Diari, que cobreix la in-
formació de la vegueria del Penedès (Garraf, Alt Penedès i Baix 
Penedès). La capçalera està editada per Garraf News Media. A 
Comunicació 21, Castro reivindica la premsa de proximitat i el 
paper que ha jugat durant la pandèmia.

Fa deu anys van impulsar Eix Diari agafant el relleu de Vila-
nova Digital. Per què?
Teníem la necessitat de créixer. Va ser una aposta arriscada i atrevi-
da passant de cobrir una comarca (el Garraf) de només sis munici-
pis a fer-ho tres comarques (el Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès) 
amb més d’una cinquantena de poblacions. Vam fer un salt gegantí.

Un dels distintius d’Eix Diari és la vegueria del Penedès.
Sí, encara avui crea confusió, tot i el sentiment penedesenc. 
Vist amb perspectiva, encara queda molt camí perquè aquesta 
vegueria arreli comunicativament.

Per què?
L’arrelament té un element curiós. A Vilanova se’ns veu com 
els de Vilafranca, i a la inversa [riu]. El Baix Penedès és una 
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comarca que forma part de la província de Tarragona, mira molt 
més cap al Camp de Tarragona i té la dificultat que, a l’hivern, 
la majoria de municipis perden molta activitat respecte a l’estiu. 
I l’Alt Penedès i el Garraf són comarques que en la darrera dè-
cada han vist com desapareixien força capçaleres.

Quin és l’arrelament d’Eix Diari?
Amb dades a la mà, l’arrelament d’Eix Diari al Garraf és d’un 
60%; a l’Alt Penedès d’un 25%, i al Baix Penedès d’un 15%.

Eix Diari va apostar fa deu anys per aplicar un mur de pagament.
Sí, tot i que aleshores el mur de pagament no estava tan integrat 
com avui, on els mitjans el veuen com una fórmula per sufragar el 
cost d’una redacció. En el moment que vam fer el pas de Vilanova 
Digital a Eix Diari vam considerar-ho oportú, i vam arribar a comp-
tabilitzar 400 subscriptors. Després d’un debat intern, vam arribar a 
la conclusió que ens interessava molt més apostar per la gratuïtat.

Per què?
Ens ha permès eixamplar molt més el nostre projecte com a 
mitjà de comunicació en l’àrea de cobertura geogràfica, i la pu-
blicitat també té molta més amplitud. Amb el mur de pagament 
teníem la sensació que només treballàvem per als 400 subs-

criptors. Avui, l’opció de mur de pagament està descartada.

Més enllà de la publicitat, com es finança econòmicament 
la capçalera?
Coincidint amb el desè aniversari, i com a novetat, impulsarem 
un format d’ingrés mitjançant la col·laboració dels nostres lec-
tors. Es tracta d’una quota d’un euro a la setmana que ens per-
meti obtenir més recursos de finançament. Com a contrapres-
tació, aquests subscriptors tindran un butlletí diari d’informació.

En aquests 10 anys, la continuïtat de la capçalera ha perillat?
Hi ha hagut moments difícils, sobretot a l’hora d’elaborar el ba-
lanç econòmic. En l’etapa anterior, a Vilanova Digital, que era 
un projecte menys professionalitzat i en el qual cadascú tenia 
la seva pròpia feina, la continuïtat mai va estar assegurada. 
Amb Eix Diari la mirada canvia. Tothom s’hi implica professio-
nalment, i després de tots aquests anys ningú baixa del vaixell.

Eix Diari és una capçalera associada a l’AMIC. Quin paper 
hi juga?
És l’associació que vertebra les capçaleres del país, especial-
ment en la distribució de la publicitat institucional, i que ens 
ofereix el seu banc de continguts.
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Eix Diari és una capçalera digital. Es plantegen l’aposta per 
una capçalera de paper?
És una proposta que l’hem tinguda moltes vegades sobre la 
taula, però mai ens hem atrevit a tirar-la endavant. Tot i que 
actualment no hi ha cap diari de paper i de pagament que tingui 
la mateixa cobertura geogràfica que la nostra, l’actual situació 
de la premsa impresa tampoc convida a fer-ho realitat.

La revolució digital i tecnològica canvia constantment. Com 
s’hi està adaptant Eix Diari?
Tan de pressa com ens és possible. Cada dos anys fem un re-
disseny del web, adaptant-lo a la manera de consumir dels lec-
tors i en els diferents dispositius. A més, la tasca del periodista 
s’ha multiplicat. Avui ja no només és publicar una notícia amb 
la màxima rapidesa, sinó adaptar-la per a les diferents xarxes 
socials. Hi som presents, però ens cal molt més, especialment 
per arribar a la gent jove.

Per què?
Ens ho diuen les nostres pròpies xifres. Comptem amb 6.000 
subscriptors d’una newsletter gratuïta, però la gran majoria és 
un públic adult. Ens cal connectar amb el públic jove, ja que no 
comptem amb lectors de 25 anys en avall a la newsletter. Per 

això, aviat impulsarem un canal de TikTok, la xarxa social més 
propera a la gent jove.

D’aquests primers 10 anys, quin és el moment més dolç de 
la capçalera?
El consum d’informació que va provocar la pandèmia, un mo-
ment en el qual assolim el rècord d’audiència superant la barre-
ra dels 200.000 usuaris únics auditats. Va ser brutal! I ho vam 
fer en un moment de màxima incertesa, amb les limitacions que 
hi havia durant el confinament, i teletreballant.

Aquesta tendència a l’alça de consum d’informació s’ha 
mantingut en la postpandèmia?
Hem consolidat el nostre projecte sumant una mitjana de 
100.000 usuaris únics auditats, refermant que la pandèmia ha 
marcat el creixement d’Eix Diari. Ha estat un moment clau, tam-
bé, per a la premsa de proximitat. En un moment excepcional 
com aquest, el mitjà de referència ha estat el més proper al 
ciutadà.

El 19 de novembre és previst un acte de celebració del desè 
aniversari d’Eix Diari.
Així és. Reunirem col·laboradors i lectors, que sense ells seria 
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impossible el nostre projecte. A més, serà una bona oportunitat 
per retrobar-nos presencialment, ja que amb la pandèmia ha 
estat impossible.

L’última, més personal. Perquè va renunciar a ser fotope-
riodista de La Vanguardia per dirigir Eix Diari?
Mai he renunciat al fotoperiodisme! Tot i dirigir Eix Diari, mai 
he deixat d’exercir-lo. Soc feliç perquè continuo fent allò que 
m’apassiona, encara que m’obligui a estar permanentment con-
nectat tots els dies de l’any.
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