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La premsa cada cop dependrà més de 
la publicitat: el 2026 representarà un 
70% dels seus ingressos
Per Dircomfidencial

La immensa majoria dels grans mitjans espanyols estan bolcats a 
les subscripcions digitals. Model que va inaugurar El Mundo l’any 
2019 i que molts dels seus rivals també han anat implantant, sobre-
tot arran de la caiguda de la inversió publicitària durant la pandèmia.

Actualment, el líder en subscriptors digitals entre la premsa es-
panyola és El País, que té més de 200.000 abonats. Durant els 
nou primers mesos de l’any ha ingressat per les quotes dels 
seus subscriptors 10 milions d’euros I és que -vulguem o no- els 
mitjans escrits viuen bàsicament de la publicitat. I així conti-
nuarà sent els propers anys. Almenys aquesta és la conclusió 
de l’informe Entertainment and Media Outlook 2022-2026, ela-
borat per PwC. Representa el 10% de la facturació total del 
negoci de premsa del grup Prisa.

D’acord amb aquesta feina, les subscripcions digitals a la prem-
sa mobilitzaran aquest any a Espanya 36 milions d’euros. Apro-
ximadament, un terç d’aquesta quantitat l’acapara El País.

En qualsevol cas, aquesta quantitat representa únicament el 3% dels 
ingressos totals que tindrà la premsa aquest any, segons els càlculs 
de PwC. Els diaris registraran un volum de negoci de 1.174 milions 
d’euros aquest any, pràcticament la mateixa xifra que el 2021.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La major part d’aquests ingressos procediran de la publicitat: 717 
milions d’euros. És a dir, la venda d’espais publicitaris tindrà un 
pes del 60% al compte de resultats de la premsa. Per això, una 
mica més de la meitat (50,7%) procedirà de la publicitat digital i 
la resta, de la impresa. Mentrestant, per la venda d’exemplars 
físics, aquest any la premsa percebrà 421 milions d’euros, un 6% 
menys que l’exercici anterior.

De cara al futur, el motor de la premsa continuarà sent la publi-
citat. Segons les dades de PwC, aquesta font d’ingressos crei-
xerà un 1,8% en taxa de creixement anual compost equivalent 
(CAGR, per les sigles en anglès) fins al 2026. En aquest any, 
la consultora estima que la venda d’espais publicitaris generarà 
el 67% del volum de negoci de la premsa espanyola. Això sí, 
d’aquí a quatre anys la publicitat digital tindrà molt més pes 
que ara (61%) davant la del paper, que continuarà caient els 
propers anys. De fet, el 2024 s’estima que la venda d’espais pu-
blicitaris digitals ja sigui la font d’ingressos principal del sector.

La publicitat als diaris digitals espanyols augmentarà a un ritme 
del 6,0% CAGR arribant a 462 milions el 2026, per sobre del 
CAGR mitjana de 3,0% a nivell mundial. Aquest creixement 
permetrà a Espanya augmentar els ingressos publicitaris totals, 

malgrat la disminució de la publicitat impresa, un dels pocs paï-
sos al món que experimentarà aquest fenomen, i l’únic a Euro-
pa occidental. Segons l’últim Estudi General de Mitjans (EGM), 
aquesta disminució de publicitat en impressió ve donada per la 
pèrdua de 8,9 milions de lectors de mitjana diària a la darrera 
dècada.

Mentrestant, per al 2026, les subscripcions digitals només re-
presentaran el 4% dels ingressos de la premsa (1 punt més que 
aquest any). És a dir, 44 milions d’euros.

La partida que caurà més serà la venda de periòdics impresos, 
que tocarà fons en els 326 milions d’euros per al 2026. Alesho-
res suposarà un terç del negoci de la premsa espanyola. 

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’estudi Entertain-
ment and Media Outlook 2022-2026 España. CLICAR AQUÍ  
(Infografia: PwC)
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Sentit comú i context
Per Bàrbara Padilla, Periodista especialitzada en temes socials 
/ Rèport.cat

 

Els mitjans de comunicació locals sovint tenen dubtes sobre 
com han d’informar dels partits d’extrema dreta, com Vox, i con-
cretament, en període electoral. Per reflexionar-hi, el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya i la Federació de Mitjans de Co-
municació Local de Catalunya (FMCLCat) van acollir el 25 
d’octubre una jornada a la seu del col·legi, a Barcelona, on, 
a l’últim torn, van participar Julià Guerrero, director de Ràdio 
Castellar i secretari de la FMCLCat, Rosa Giralt, directora de 
Nova Ràdio Lloret, i Albert Sabater, director de Ràdio Tordera.

Els tres ponents van concloure que els periodistes, i especial-
ment els mitjans de proximitat, tenen el deure d’informar els ciu-
tadans de tot el que passa al seu voltant, i, per tant, també de 
les accions de Vox. Això no vol dir, però, que s’hagi d’explicar 
cada moviment que fa el partit. Si, per exemple –van concre-
tar–, la formació posa una parada informativa a un municipi, 
els mitjans no haurien de considerar-ho notícia. Ara bé, si la 
instal·lació de la carpa desencadena la protesta d’un grup an-
tifeixista, el mitjà hauria de cobrir-ho. El que cal és, segons els 
ponents, sentit comú i contextualitzar la informació, per evitar 
blanquejar el missatge de l’extrema dreta.

El deure d’informar
En començar el seu discurs, Julià Guerrero va detallar que a 
Castellar del Vallès, Vox no hi té arrelament. Segons el director 
de Ràdio Castellar, el partit no ha muntat mai cap acte al mu-
nicipi, per la qual cosa, “el tractament als mitjans és zero”. “No 
tenen cap vincle al municipi ni representació en el ple. Hi ha 
perfils de Vox simulant que són d’aquí, però no sabem qui hi ha 
al darrere. No tenen cap arrelament al municipi i no serem no-
saltres qui generarem aquesta bombolla. No atiarem nosaltres 
aquest foc”, va dir, taxatiu.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Rosa Giralt va augurar un escenari més fosc per Lloret de Mar 
de cara a les eleccions municipals, al maig de l’any vinent. 
“Vox està fent base. Entrarà a l’Ajuntament i tindrem problemes 
segur. Ja hi ha hagut actes polèmics, amb la presència de la 
policia. Quan hi ha campanya electoral entrevistem a tots els 
candidats, però amb el candidat de Vox tenim el dubte: què 
fem?”, es preguntava la directora de Nova Ràdio Lloret. Creu, 
però, que la fórmula està en el que fan els mitjans més grans: 
“Vox està al Parlament i surt molt poc als mitjans catalans. Pot 
ser una fórmula per imitar”. En el cas de Tordera, allà no hi 
ha representació de Vox, però Albert Sabater creu que molts 
votants de Ciutadans ho seran de Vox a les eleccions del maig.

El director de Ràdio Tordera, justament, va ser un dels més 
contundents a l’hora de defensar la responsabilitat del periodis-
ta amb el ciutadà. Sabater considera que els professionals han 
d’informar. “No ens podem quedar de braços plegats. Tenim un 
deure. No el podem defugir. Hem de fer la nostra feina i hem de 
donar-hi resposta. Hem de parlar de Vox. Ara bé, quan diguin 
una bajanada, l’hem de posar en context. Els hem de donar una 
certa, relativa i proporcionada presència als mitjans, i sempre 
contextualitzada”, va assenyalar.

Els periodistes: únics culpables?
Tant Guerrero com Sabater van voler deixar clar que els mitjans 
no són els responsables únics ni últims de tot el que passa amb 
Vox. “Els periodistes no tenim la culpa dels perfils anònims de 
Twitter. Les xarxes socials són el Far West. És l’estratègia que 
va fer servir l’expresident nord-americà, Donald Trump. Hem 
de reduir la pressió que ens posem”, va assenyalar el director 
de Ràdio Castellar. Sabater li va donar la raó: “Hi ha molts més 
inputs, com els perfils que té Vox a les xarxes socials, sobretot 
a Twitter”. “No podem obviar que la gent pot arribar a Vox per 
altres canals”, va afegir. I feia aquesta apel·lació a la resta de 
partits polítics: “Haurien de prendre la iniciativa i contrarestar el 
que diu Vox. Si Vox diu una bajanada, la resta de partits haurien 
de respondre amb una informació veraç”.

Debat al voltant del cordó sanitari
Un cop els ponents van exposar els seus punts de vista sobre 
com cal informar de l’extrema dreta a la ciutadania, altres mi-
tjans locals van participar en el debat des de les cadires del 
públic. És el cas de la televisió del Vallès Oriental, que va ad-
metre practicar el cordó sanitari amb Vox. La cadena no informa 
de les accions del partit d’extrema dreta. Consideren que, si 
parlen d’ells, els estan “fent la feina”. Sabater va respondre el 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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comentari dient que fer cordons sanitaris no li semblava bé. “No 
m’entra al cap. Hem d’assumir el risc de parlar de Vox”, va dir.
Des de Betevé també van recordar que a les últimes eleccions 
van fer un manifest per dir que no volien donar cobertura a Vox. 
Altres mitjans locals, però, van recordar que Vox té representa-
ció al Parlament, i que, per tant, no se’ls pot deixar fora. (Foto-
grafia: Gemma Sánchez (ACN)/Crític)

Els sindicats preparen mobilitzacions 
contra la pujada salarial de l’1% 
proposada per la patronal de la premsa

La patronal de la premsa, l’Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI), defensa que el nou conveni ha de tenir en compte una 
pujada salarial d’un 1%, amb la possibilitat d’aplicar aquest ma-
teix increment el 2023 i el 2024, a empleats amb rang inferior a 
caps de secció, redactors en caps i llocs similars d’altres depar-
taments. A més, no preveuen abonar els endarreriments efec-
tuats entre el dia d’expiració de l’anterior conveni –l’1 de gener 
del 2022– i l’aprovació d’un nou marc laboral.

Els tres sindicats que participen en la negociació del nou Con-
veni, Comissions Obreres (FSC-CCOO), Unió General de Tre-
balladors (FeSMC-UGT) i Federació de Sindicats de Periodis-
tes (FeSP), denuncien que aquesta oferta dista notablement de 
la que ells proposen: un increment dels sous del 4%, del qual 
també se’n beneficiïn caps o càrrecs superiors o l’abonament 
d’endarreriments, entre altres demandes. Aquests recorden 
que un redactor o redactora assignat al grup 3 d’aquest con-
veni, al qual pertany la majoria dels treballadors afectats, té un 
sou brut anual mínim de 21.683 euros.

L’oferta de l’AMI es tradueix en un increment d’uns 11 euros 
nets mensuals per nòmina per a cada redactor. Argumenten 
que la incertesa actual no permet un increment superior. A 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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aquest acord s’han d’acollir mitjans de comunicació i agències 
de notícies que no en tenen un de propi.

L’última trobada entre les parts, celebrada dimecres passat, su-
posa una “ruptura de les negociacions” segons els sindicats , 
que anuncien que “ha arribat l’hora de preparar les mobilitza-
cions”. (Font: MAE – fotografia: El Independiente de Granada)

Bretxa de gènere al periodisme 
científic i tecnològic

El think tank Margarita Bly ha presentat les conclusions del seu 
primer informe sobre la bretxa de gènere al sector de la comu-
nicació i el periodisme. Cal assenyalar que el 87% de les dones 
participants a l’enquesta consideren que el periodisme STEM 
s’hauria de sotmetre a certs canvis. 

Les conclusions de l’informe van ser presentades per Ludi Gar-
cía, director de Hotwire Managing, a la Universitat Europea de 
Madrid, on els estudiants universitaris van ser els protagonistes 
d’aquesta jornada que pretén acostar la realitat professional al 
món acadèmic. “Amb aquest primer Observatori, comprovem 

que encara segueix existint una gran bretxa de gènere al sector 
de la comunicació STEM . Cal donar veu a aquelles dones di-
rectives que es dediquen a la tecnologia i la ciència i ensenyar a 
les noves generacions que hi ha un futur prometedor per a elles 
en aquest sector” explicava Ludi García.

El 61% de les dones creu que  hi ha una barrera de gènere  
al sector de la comunicació tecnològica, mentre que només el 
28% dels homes ho considera així, segons l’informe. També de-
mostra que són molt pocs els homes de qualsevol edat els que 
consideren que han tingut algun tipus d’obstacle durant el des-
envolupament de la carrera. En les dones, precisament són les 
més joves les que pensen que tenen més dificultats, davant de 
les generacions més sènior, que mostren un convenciment que 
no han hagut de superar cap dificultat. (Font: Interactiva Digital)

La II Trobada de Comunicació de 
Proximitat va posar en valor l’ecosistema 
mediàtic local i comarcal valencià
La II Trobada de Comunicació de Proximitat, organitzada des 
de la Direcció General de Relacions Informatives de la Gene-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ralitat Valenciana i per la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies (FVMP), ha tornat a reunir prop de quaranta profes-
sionals de la comunicació, en una segona edició que ha estre-
nat un nou format: un programa de ràdio en directe que s’ha fet 
des del Palau de Comunicacions de València i que ha estat vist 
pel públic a través de les plataformes de la FVMP i de la XEMV.

Celebrada dissabte passat, ha comptat amb col·laboració ac-
tiva de l’Associació de Premsa Comarcal Valenciana -la qual 
forma part de l’AMIC- i de la Xarxa d’Emissores Municipals Va-
lencianes (XEMV), deixant palesa la suma de sinergies entre 
capçaleres i ràdios locals i la voluntat d’esdevenir un fòrum on 
compartir experiències i nous reptes en matèria de comunica-
ció, posant especial atenció en el paper rellevant dels mitjans 
de locals “com a autèntics promotors de la participació ciuta-

dana i garants de la democràcia informativa”, segons Rubén 
Alfaro, president de la Federació Valenciana de Municipis.

Antoni Such, director general d’Administració Local, va subrat-
llar una de les principals característiques del periodisme local: 
la proximitat amb la gent: “Un periodisme de carrer que es fa 
possible gràcies a la màgia de les emissores locals, un ecosis-
tema informatiu a protegir”. Per part seua, José María Vidal, 
president del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 
ha anunciat el compromís de l’entitat que dirigeix “per donar 
llum verda a nous projectes d’emissores locals en dates pro-
peres”.

Al seu torn, el director general de Relacions Informatives, Pere 
Rostoll, va destacar la clara aposta del Govern autonòmic per 
impulsar fòrums on s’analitzin idees i propostes per consolidar 
el sector. “Cal reforçar el periodisme de proximitat en els temps 
de confusió que genera la informació digital. La gent vol saber 
què passa a prop de casa seva”, va subratllar.

Directors i editors dels diaris de proximitat del País Valencià 
representats a l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana 
van prendre part en les diferents taules temàtiques que s’havien 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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programat així com en un torn de ‘micro rodat’ on van parlar de 
les experiències i del moment que viu el sector. Tots destaca-
ren el paper de formació que aquests mitjans han tingut per al 
planter de grans comunicadors, que han trobat en aquestes pu-
blicacions locals el seu punt d’inici de carrera. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – fotografia: Valencia Plaza)

El periodisme més difícil és el local, 
molt més que el de guerra, segons 
Diego Carcedo
 
El periodista Diego Car-
cedo acaba de publicar 
un nou llibre i segueix de 
prop els conflictes interna-
cionals. Com a periodista 
ha estat de corresponsal 
de TVE en set guerres. 
Rosana Lakuzna li pregunta per a Noticias de Navarra si ser 
corresponsal de guerra és una cosa que atrau molts companys 
de professió i si creu que és estar al top de l’ofici. Carcedo li 

respon que no: “Penso que tots som corresponsals d’alguna 
cosa. Tots som periodistes i fem allò que ens toca. La meva 
vida professional ja ocupa més de 50 anys i hauré exercit com 
a corresponsal de guerra any i mig, no més. Durant la resta del 
temps he fet de tot. He fet a cada moment el que tocava. Vaig 
començar en un diari de la meva terra que encara existeix, La 
Nueva España (Astúries), i en la redacció vaig comprovar que 
el periodisme més difícil és el local.

Diego Carcedo reconeix a l’entrevistadora que el periodisme 
local no és tan ben valorat com el periodisme de guerra: “Doncs 
t’ho diu algú que ha provat totes dues coses: és més difícil el 
periodisme local que el de guerra, inclosa la guerra del Viet-
nam, encara que també és cert que en una guerra et poden ma-
tar” (...) Anava a cobrir un ple a l’ajuntament d’Oviedo i després 
et trobaves al carrer aquell regidor que no havia posat gaire 
bé. Recordo el periodisme local amb molt d’afecte. Va ser en 
aquest àmbit on vaig aprendre que sé poc”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – fotografia: canalsur.es)
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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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Neix Línia La Rambla, primera 
publicació de l’icònic indret barceloní

Dilluns 28 de novembre naixerà, en paper i en digital, el periò-
dic Línia La Rambla, que se centrarà exclusivament en aquest 
icònic passeig barceloní i els seus entorns. Amb una tirada de 
10.000 exemplars mensuals, es distribuirà conjuntament amb 
la capçalera Línia Ciutat Vella, que des de ja fa 13 anys cobreix 
aquest districte de la ciutat.

Editada pel Grup Comunicació 21, serà l’onzena publicació Lí-
nia a Barcelona ciutat i la vintena de la xarxa a l’àrea metro-
politana i entorns. L’edició digital s’actualitzarà diàriament i es 
podrà seguir a través del web linialarambla.cat i de les xarxes 
socials.

Línia La Rambla té el suport de l’entitat Amics de la Rambla i de 
la regidoria de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de 
Barcelona, que lidera el regidor Xavier Marcé, i vol esdevenir un 
actor principal en la dinamització del potent ecosistema hiperlo-
cal d’aquest icònic indret.

El primer número tindrà com a continguts periodístics destacats 
un reportatge sobre la Rambla dels veïns i una entrevista al 
president d’Amics de la Rambla, Fermín Villar, a més d’articles 
d’opinió de firmes reconegudes, d’un repàs de les principals no-
tícies d’actualitat del mes i d’una completa agenda cultural, so-
cial i veïnal. (Font: MAE – fotografia: Ajuntament de Barcelona)
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La Unió de Periodistes Valencians 
escull nova executiva

La Unió de Periodistes Valencians es va reunir dissabte passat 
per celebrar una assemblea extraordinària on es va presentar 
la nova comissió executiva que substituirà a l’encapçalada, fins 
al moment, per Noa de la Torre. La llista  aplaudida ha estat 
l’única candidatura que s’ha presentat al procés electoral de 
renovació de càrrecs i ha sigut ratificada per aclamació dels 
i les assistents. La nova executiva de la Unió de Periodistes 
Valencians, que tindrà mandat fins a novembre de 2026, està 
encapçalada per Vicent Marco Moreno (periodista, guionis-
ta i membre de l’anterior executiva), al qual acompanyen en 
aquesta nova etapa gran part de les persones que integraven 
l’executiva anterior i tres noves incorporacions

L’objectiu de la nova executiva és continuar amb la defensa 
de la dignitat del periodisme i dels seus professionals en un 
moment on la precarietat afecta gran part dels companys i com-
panyes. També se seguirà donant suport i eines (formació, as-
sessoria…) als socis i sòcies per a desenvolupar la seua tasca 
i facilitar-los l’adaptació als canvis de la professió.

En l’esfera pública, el propòsit de la llista encapçalada per Vi-
cent Marco és que s’escolte la veu de la Unió i continuar re-
clamant que les ajudes públiques als mitjans de comunicació 
estiguen vinculades als llocs de treball i que es dignifiquen les 
condicions laborals del sector. (Font: unioperiodistes.org)

Atrevia compra les revistes de motor 
Autofácil i FórmulaMoto

El grup Atrevia Corporación ha adquirit la unitat productiva de 
LUIKE, veterana i reconeguda companyia especialitzada en el 
món del motor, que estava en concurs de creditors. En concret, 
la compra inclou les capçaleres d’Autofácil i FórmulaMoto i la 
incorporació de 12 empleats de LUIKE.

L’objectiu és crear una nova companyia especialitzada en ac-
tivació de demanda i màrqueting de precisió, segment en fort 
creixement i amb creixents oportunitats. Aquesta nova empresa 
estarà inclosa a l’àrea Atrevia Innovación i Venture Capital, uni-
tat independent del tradicional negoci global Atrevia Comunica-
ción & Corporate Affairs del grup. (Font: Dircomfidencial)
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Més d’un 73% dels santcugatencs 
s’informa a través del Tot Sant Cugat

Un 73,2% dels santcugatencs s’informen de l’actualitat de 
Sant Cugat a través del Tot Sant Cugat. Una dada que es des-
prèn de l’Observatori Sociològic del mes de juliol que elabora 
l’Ajuntament amb més de 1.000 entrevistes telefòniques. Aques-
ta dada augmenta la de l’enquesta que el consistori va realitzar 
el febrer del 2022 quan un 68,6% van dir que s’informaven a 
través del Tot. 

Pel que fa a el rànquing de mitjans, el segon mitjà pel qual 
s’informen els santcugatencs és TV Sant Cugat, amb un 12,0%, 
seguit de Cugat.cat amb un 7,7% i Ràdio Sant Cugat amb un 
2,2%. També un 2,4% diu que s’informa a través de la premsa 
local. Tot i això, la segona posició del rànquing l’ocupen les xar-
xes socials, així, un 12,2% contesta xarxes socials a la pregun-
ta “Quin o quins mitjans segueix habitualment per a mantenir-se 
informat del que passa a Sant Cugat”. De fet, Tot Sant Cugat és 
el líder en les Xarxes Socials al municipi amb més de 55.000 
seguidors entre Facebook, Twitter i Instagram. A més, ara tam-
bé té TikTok. (Font: totsantcugat.cat)

El president de l’AMIC, Ramon Grau, 
rebrà el Premi Home amb valors de 
l’ADE Vallès

La Masia Can Ametller acollirà el pròxim 25 de novembre la 
gala per fer entrega dels premis Ade Vallès 2022. L’Associació 
Ade Vallès, de dones directives, empresàries i professionals de 
la comarca reconeixerà amb els seus premis honorífics 2022 a 
Eva Blanco i Ramon Grau. Eva Blanco, directora de Relacions 
Institucionals i Comunicació a HP i líder de Lean In Network 
Barcelona rebrà el Premi Honorífic ADE. Per la seva part, Ra-
mon Grau fundador de Ràdio Sant Cugat, president del grup 
Totmedia i de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunica-
ció (AMIC) rebrà el Premi Home amb valors.

Els Premis s’atorgaran en el decurs de la IV Edició Gala i Sopar 
amb la 4a edició dels Premis ADE Vallès 2022. Uns premis que 
enguany són més especials per quan es commemorarà el 10è 
aniversari de l’associació. (Font: MAE)
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Barcelona acull les millors històries 
del fotoperiodisme actual amb 
l’exposició World Press Photo 2022

Els guanyadors del World Press Photo 2022 han arribat a Bar-
celona de la mà de la Fundació Photographic Social Vision. 
Els millors treballs de fotoperiodisme del darrer any són a 
l’exposició World Press Photo 2022 que es poden visitar fins a 
l’11 de desembre al Centre de Cultura Contemporània de Bar-

celona (CCCB).

La Fotografia de l’Any d’Amber Bracken en homenatge als nens 
i nenes indígenes que van morir a l’Escola residencial de Ka-
mloops; el Reportatge Gràfic de l’Any de Matthew Abbott sobre 
les cremes controlades de mala herba per prevenir els incendis 
forestals dels indígenes australians; o el Projecte a Llarg Termi-
ni de Lalo d’Almeida, testimoni de la devastació de l’Amazònia 
brasilera, són alguns dels grans premis del fotoperiodisme que 
inclou aquesta exposició. A més, també hi ha les fotos de la 
premiada al Format Obert, Isadora Romero, que qüestioni la 
pèrdua del coneixement ancestral.

La reivindicació del llegat històric de les comunitats indígenes 
i la vigència al present de les cultures tradicionals, juntament 
amb altres qüestions identitàries, són alguns dels temes cen-
trals dels treballs guardonats. Al World Press Photo 2022 hi han 
participat 4.066 fotògrafs de 130 països, entre els quals el jurat 
ha seleccionat 24 guanyadors procedents de 23 països, entre 
els quals Espanya no hi és.
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Per Jeff Jarvis estem tornant a 
una època anterior als mitjans 
de comunicació, a una societat 
construïda sobre la conversa
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

Jeff Jarvis, professor d’Innovació Periodística i director del 
Centre Tow-Knight per a Periodisme Empresarial a l’Escola de 
Graduats de Periodisme Craig Newmark (Universitat de Nova 
York), autor de diversos llibres sobre periodisme i referent sobre 
l’anàlisi sobre el futur del periodisme, aborda en un nou llibre, 
The Age of Print and Its Lessons for the Age of the Internet com 
va ser la transició cap a l’era de la impremta i els mitjans impre-
sos, i quines lliçons poden treure’s per a aquest moment de la 
història, en què s’està vivint una nova transició.

Segons Jarvis, l’imprès ha mort a les mans de la xarxa. “El que 
mata la xarxa és el model de negoci dels mitjans massius, amb 
això, els mitjans massius, i amb això, la idea de massa, un in-
sult al públic, una manera de no conèixer-los com a individus i 
comunitats”.

The Gutenberg Parenthesis, que es posarà a la venda a la pri-
mavera vinent,  sosté que estem tornant a una època anterior 
als mitjans de comunicació, a una societat construïda sobre la 
conversa, i que tornem a aprendre a mantenir aquesta conver-
sa amb nosaltres mateixos.

“L’era de la impremta, de cinc segles de durada, va ser una 
gran excepció a la història”, indiquen des de l’editorial Bloom-
sbury, editora del llibre. “Va donar lloc a una visió del món que 
alguns anomenen cultura impresa, modelada d’acord amb la 
integritat, permanència, materialitat, autoria i autoritat de la pa-
raula impresa. Atès que la impressió i la seva influència en tots 
els aspectes de la vida ara estan sent eclipsada per les noves 
tecnologies (Internet i dades), el contrast entre aquestes eres 
ens brinda l’oportunitat de reconèixer millor com la impressió 
ens ha donat forma”.
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Per ajudar a comprendre aquesta sortida fora de l’era de Gu-
tenberg, Jeff Jarvis examina com va ser la transició cap a ella. 
Analitza la història de la impremta, la seva invenció i difusió; 
innovacions com la novel·la, l’assaig i per descomptat el diari 
imprès ; i l’impacte que ha tingut, “que condueix al creixement 
de la burocràcia, la censura i les nacions”, indica.

A més de The Gutenberg Parenthesis, Jarvis publicarà també 
en breu un altre llibre sobre les revistes com a objecte. (Infogra-
fia: Incom/UAB)

Les estratègies digitals basades 
en l’atenció dels consumidors als 
anuncis generen fins a un 30% més 
de temps de visualització

En termes generals, molts anunciants basen la seva estratègia. 
Un fet Un fet que genera molt de soroll però que difícilment ga-
ranteix l’atenció dels usuaris a aquests impactes publicitaris. De 
fet, es calcula que estem exposats diàriament a uns 10.000 im-
pactes d’anuncis, dels quals a un percentatge altíssim no se’ls 

arriba a prestar cap atenció. Per això, cada cop és més urgent, 
tal com recull un estudi de Digital Turbine, plataforma líder glo-
bal de publicitat mòbil.

En primer lloc, l’estudi, que s’ha realitzat en col·laboració 
amb la companyia Lumen Research, assenyala la complexi-
tat de l’ecosistema mobile, ja que hi ha un volum elevadíssim 
d’emplaçaments que s’emeten en una pantalla relativament pe-
tita barrejats amb contingut editorial, notificacions, vídeos, etc. 
A això cal afegir la realitat que la navegació mitjançant scroll 
dificulta encara més aconseguir l’atenció dels consumidors tot i 
que les mètriques de visibilitat puguin ser bones.

Per això, l’anàlisi destaca la conveniència que les estratègies 
digitals deixin de considerar la visibilitat com el primer KPI per 
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qualificar els emplaçaments publicitaris i es busquin fórmules 
que impulsin l’atenció dels consumidors. En aquest sentit, i des-
prés d’utilitzar mètodes basats en la monitorització del globus 
ocular mentre naveguem a la web, s’ha descobert que la creati-
vitat és el impulsor més gran de l’atenció. A aquesta segueixen 
la voluntat, si s’aconsegueix l’atenció dels consumidors, seguit 
de la durada i el so.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Prova de 
Video de Digital Turbine. CLICAR AQUÍ (Font: Puro Marketing 
– infografia: Benchmark – Substack)

Espanya és l’estat europeu que més 
influeix a Instagram

IAB Spain, juntament amb Nielsen, ha presentat el seu estu-
di Creixement de la Marca a través d’Influencer Marketing, el 
qual posa de manifest que dels 10’5 milions d’influencers actius 
a Instagram, TikTok i YouTube d’Europa, el 15% són espan-
yols, destacant Instagram com la plataforma amb més usuaris. 
A més, Madrid és considerada la ciutat espanyola amb més 
influencers actius a Instagram, TikTok i YouTube, amb el 37% 

dels més de 1’56M que hi ha a Espanya, el segueixen Barcelo-
na, Sevilla i València.

A Espanya, 2 de cada 100 habitants tenen més de 1K seguidors 
a Instagram. Segons l’estudi presentat per IAB Spain i Nielsen, 
la relació entre els influencers actius a Instagram i la població 
del país a Espanya és una de les més altes d’Europa amb un 
3’33%, i és a països com França, Alemanya, Bèlgica o Àustria 
inferior a 1%.

Pel que fa al perfil de l’influencer, l’estudi desprèn el predomini 
de les dones a Tik Tok i el dels homes a YouTube mentre que 
Instagram es converteix en la plataforma més equilibrada quant 
a gènere. A més, els influencers de TikTok són majoritàriament 
de la Generació Z, mentre que Instagram està formada prin-
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cipalment per Millennials i els YouTubers, en canvi, semblen 
comptar amb diversos rangs d’edat.

Tenint en compte el nombre de seguidors, els nano influencers 
(amb una comunitat d’entre 1k i 10k) formen part de la categoria 
més gran d’Espanya, especialment a Instagram (92%) i TikTok 
(86%). Encara que aquests influencers són majoritaris al nostre 
país, cal destacar que Espanya mostra la penetració més gran 
de macro i mega influencers a TikTok i YouTube entre els paï-
sos d’Europa. En concret, la quota més gran de macro i mega 
influencers a Espanya s’observa a YouTube, seguit de TikTok. 

El Butlletí us acosta l’estudi d’IAB Spain i Nielsen Creixement 
de la Marca a través d’Influencer Marketing. CLICAR AQUÍ 
(Font: El Publicista – infografia: Luis Acevedo)

Elon Musk provoca una fugida de 
truiters i aconsegueix que Mastodon 
dobli els seus usuaris actius
Els anti-Musk volen anar-se’n amb els seus trins a una al-
tra part, i possiblement s’hagin adonat que tampoc és que hi 

hagi massa alternatives factibles. De fet, un cop descomptem 
l’aspecte ideològic (la majoria d’alternatives a Twitter han sorgit 
en els darrers anys des d’entorns conservadors, mentre que 
la majoria dels que fugen ara de Musk se situen a l’altra riba). 

Gairebé només queda una opció: Mastodon, que en realitat és 
una xarxa de xarxes, ja que es compon de múltiples instàn-
cies d’una mateixa plataforma descentralitzada (una mica com 
WordPress, salvant les distàncies), capaces d’interactuar entre 
si. Així, els usuaris deixen de tenir només nom (@usuari) per 
passar a tenir també cognom (@usuari@instància), encara que 
aquest últim no cal fer-lo servir si només parlem amb gent de 
la nostra mateixa instància. Una mica com passava abans amb 
els prefixos telefònics provincials. Temps ha.
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La qüestió és que, tot i l’afecte de l’assumpte, la xarxa (de xar-
xes) de Mastodon assegura haver experimentat un creixement de 
70.000 usuaris només el dia que Musk va aconseguir Twitter. En 
total, gairebé 200.000 nous usuaris fins ara, segons afirma Eugen 
Rochko, fundador i desenvolupador principal de Mastodon. És a 
dir, el nombre d’usuaris actius de Mastodon (de tots els seus servi-
dors en conjunt) pràcticament s’ha doblat en una setmana, ja que 
ara se situa gairebé en 609.000. (Il·lustració: Mastdon)

Mark Zuckerberg acomiada 11.000 
empleats de Meta

Mark Zuckerberg ha decidit fer una retallada a la tecnològica 
nord-americana Meta d’uns 11.000 treballadors, el 13% de la 
seva plantilla, segons un comunicat publicat dimarts passat a 
la seva web i que subscriu el mateix Zuckerberg. Aquests aco-
miadaments, segons el màxim responsable de Meta, pretenen 
aconseguir una empresa més àgil i eficient i responen als can-
vis ocorreguts a l’entorn econòmic i empresarial.

Zuckerberg assegura en el comunicat que aquesta decisió su-
posa una de les més “difícils” en la història de la companyia i 

assegura que assumeix la responsabilitat : “sé que això és difí-
cil per a tots, i ho sento especialment pels afectats”. El màxim 
responsable de Meta reconeix que la companyia s’ha de centrar 
en un menor nombre de sectors, reduir costos i prioritzar al-
gunes unitats com l’orientada al motor d’Intel·ligència Artificial.

Els acomiadaments, segons assegura el diari econòmic The 
Wall Street Journal, són les primeres reduccions àmplies de 
personal que es produeixen en els divuit anys d’història de 
l’empresa i coincideixen amb els que duen a terme altres com-
panyies tecnològiques, com Twitter. (Font: Libre Mercado)

País invisible, nou podcast sobre la 
cultura occitana a Catalunya

L’Associacion Entara Difu-
sion d’Occitània a Catalonha 
(ADOC), que realitza el mitjà 
de comunicació associat a 
l’AMIC, Jornalet, ha estrenat 

un nou podcast audiovisual titulat “País invisible”, que vol acos-
tar la realitat nacional i cultural occitana al públic català.
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El primer episodi ha estat dedicat a Vielha i a la Querimònia, el 
secret de l’autogovern d’Aran. D’ara endavant, “País Inivisible” 
presentarà en 18 episodis de 20 minuts de durada la història 
i les històries dels occitans, de la seva llengua, cultura i tradi-
cions, amb àudios en totes les variants occitanes i locucions i 
aclariments en català. 

Les emissions estan dirigides a tots aquells ciutadans de Ca-
talunya amb inquietuds per la llengua, per la cultura, per la his-
tòria, per les minories nacionals, per la Vall d’Aran i per l’occità.

“País invisible” es publica al web paisinvisible.cat, a Ivoox, Spo-
tify i YouTube. A més, es promocionarà entre els mitjans propis 
de l’ADÒC i associats i, evidentment, a les xarxes socials com 
Twitter, Facebook, TikTok i Instagram. (Font: Redacció AMIC – 
infografia: MAE)

És possible de fer enquestes en grups 
de WhatsApp

Fa temps que WhatsApp treballa per incorporar en la mateixa 
aplicació la possibilitat de fer enquestes en els grups. De fet, 

segons que s’ha pogut veure a les xarxes socials diversos 
usuaris, tant d’Android com d’iOS, ja poden gaudir d’aquesta 
funcionalitat. Tot i això, el desplegament sembla que encara és 
limitat i només és possible en cas de tenir actualitzada la darre-
ra versió de l’aplicació.

Amb les enquestes de WhatsApp es pot consultar a la resta de 
membres del grup de forma organitzada –i evitant que cadascú 
enviï un missatge amb la seva resposta– què prefereixen. Així 
preguntar quin és el millor dia per quedar amb la colla o a quin 
restaurant preferiu anar a sopar, serà més fàcil que mai. Fins 
ara, quan els usuaris d’un grup de WhatsApp volien fer una 
consulta havien de recórrer a altres aplicacions o pàgines web.

Com es poden fer enquestes als grups de WhatsApp? Per a 
poder fer una enquesta en un grup de WhatsApp, primer de tot, 
cal crear-la a través de la icona en què apareix un “+”(en cas 
d’iOS) o la que apareix un clip (en cas d’Android). Podeu seguir 
tot el procés de creació, narrat per Vilaweb, des d’aquest enllaç. 
(Font: Vilaweb)
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Espanya, un 2% per sota de la mitjana 
europea en poder adquisitiu
Per GfK

 
L’últim informe de GfK Purchasing Power Europe 2021 mostra 
que el poder adquisitiu a l’estat espanyol durant aquest any ha 
estat de 14.709 euros, un 2% (346 euros) per sota de la mitjana 
europea que assoleix els 15.055 euros. España es troba a la 

part mitja alta del rànquing, ocupant el número 17 d’entre els 
42 països analitzats.

Les diferències amb França, al lloc 15, i Itàlia, just davant 
d’Espanya són significatives. Els italians disposen per càpita de 
2.533 euros més per gastar, mentre que els francesos dupliquen 
aquesta xifra amb 5.953 euros per habitant més que els espan-
yols. França compta amb un poder de compra per càpita aquest 
any de 20.662 euros –un 37% més que la mitjana europea- i 
Itàlia de 17.242 euros – un 14% superior a la mitjana a Europa. 

Al sud del continent, Espanya es col·loca amb millor poder ad-
quisitiu que Portugal (12.663 euros) i Grècia (10.641 euros).

El poder adquisitiu és una mesura dels ingressos disponibles 
-després de la deducció d’impostos i de contribucions caritati-
ves- i inclou qualsevol benefici estatal rebut. L’estudi indica el 
poder adquisitiu nominal (no ajustat per la inflació) per persona 
i any a 42 països d’Europa.

A Espanya, les cinc províncies amb més poder adquisitiu són, 
en ordre descendent: Madrid, Araba/Àlaba, Gipuzkoa, Biscaia i 
Barcelona.
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Aquest any, amb una capacitat de compra per càpita de 18.576 
euros, Madrid se situa com la província amb més poder adqui-
sitiu d’Espanya, desplaçant a un segon lloc Araba/Àlaba, que 
durant els últims anys ha estat la més destacada. El tercer lloc 
és per a una altra província basca, Gipuzkoa, que baixa una po-
sició. Crida l’atenció que Madrid està més d’un 26% per sobre 
de la mitjana nacional i supera en un 23% la mitjana europea.

Barcelona, per part seva, ocupa la cinquena posició en el ràn-
quing per províncies, amb 17.366 euros per càpita de capacitat 
de compra, un 18% per sobre de la mitjana espanyola i un 15% 
superior als 42 països analitzats per l’estudi.

Altres novetats d’aquest any són que Burgos i Navarra 
s’intercanvien la sisena i vuitena plaça, i que Valladolid es col·loca 
a la desena posició, desplaçant Osca fora del rànquing de les 10 
províncies espanyoles amb més poder adquisitiu el 2021. 

Les regions amb la menor capacitat de compra a Espanya se 
situen al sud-oest, i Badajoz és la província que ocupa l’última 
posició amb 10.830 euros de poder de compra per càpita, re-
presentant gairebé un 74% de la mitjana estatal i prop del 72% 
de la mitjana d’Europa.

França i Itàlia, davant; Portugal i Grècia, darrere
Entre els països del nostre entorn, els ciutadans francesos 
compten de mitjana amb 20.662 euros per càpita a la seva 
disposició, una quantitat superior a la mitjana europea en un 
37%. Entre les seves regions, aquelles situades a Île-de-France 
i Auvergne-Rhône-Alpes són les que tenen més capacitat de 
compra. París ocupa el primer lloc amb una mitjana per habitant 
de 34.536 euros, un 67% superior a la mitjana nacional i un 
129% més que l’europea.

En el cas d’Itàlia, amb un poder adquisitiu de 17.242 euros, un 
15% més que la mitjana dels països analitzats, també hi ha di-
ferències importants, especialment entre les zones del nord i les 
del sud. Les províncies italianes més destacades se situen al 
nord del país, sent Milà, com en anys anteriors, la que més poder 
adquisitiu acumula per habitant, amb 24.604 euros, gairebé un 
43% per sobre de la mitjana italiana i un 63% més que l’europea.

D’altra banda, a altres països propers com Portugal, els seus 
habitants disposen de 12.663 euros de mitjana per càpita per 
gastar, 2.046 euros menys que la mitjana a Espanya. Encara 
pitjor és la situació a Grècia amb 10.641 euros de poder adqui-
sitiu per habitant.
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L’estudi “GfK Purchasing Power Europe 2021” està disponible 
per a 42 països europeus a nivells regionals detallats, com ara 
municipis i codis postals, juntament amb dades perfectament 
ajustades sobre habitants i llars, detallades en mapes digitals. 
El Butlletí de l’AMIC us ofereix Informació addicional sobre Eu-
ropa. CLICAR AQUÍ  (Infografia: GfK)
 

Pàgines que desinformen obtenen 
ingressos amb Google Ads

 
Llocs que difonen desinfor-
mació es veuen beneficiats 
dels sistemes publicita-
ris de Google, malgrat que 
l’empresa s’ha compromès 
públicament a lluitar contra 
la desinformació, d’acord amb una investigació de ProPublica. 
Els investigadors Craig Silverman, Ruth Talbot, Jeff Kao i Anna 
Klühspies van detectar que la publicitat digital automatitzada de 
Google va col·locar anuncis de les principals marques en llocs 
web de diferents parts del món, però que tenen en comú que di-

fonen afirmacions falses sobre temes com vacunes, COVID-19, 
canvi climàtic i eleccions.

“Els ingressos publicitaris resultants tenen un valor potencial 
de milions de dòlars per a les persones i els grups que execu-
ten aquests i altres llocs poc fiables, alhora que generen diners 
per a Google”, assenyala la investigació. Això pren rellevàn-
cia ja que les polítiques de Google prohibeixen la col·locació 
d’anuncis en contingut que faci afirmacions poc fiables o per-
judicials. Però a la pràctica, ProPublica va trobar que Google 
col·loca regularment anuncis dins d’articles que semblen violar 
la seva pròpia política. (Font: MAE)

Metavers, creativitat i noves 
narratives: Sitges Next 2022 vol 
sorprendre els assistents
Sitges Next 2022 se celebra ahir i avui. Aquests són els punts 
més destacats del seu programa: El festival Sitges Next 2022 
impulsa la innovació en la comunicació de marques, agències, 
start ups i creadors tecnològics. En definitiva, una trobada per 
establir connexions i inspirar-se a contribuir de manera relle-
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vant a la transformació de la comunicació en el futur proper. 
Una trobada que es fa al Mercat Vell de Sitges.

Sitges Next compta amb 30 experts de la indústria de la co-
municació que oferiran ponències, casos i taules rodones, que 
abordaran les tendències i la innovació més emocionant. Trac-
tant els nous formats, el metavers i la creativitat de la mà de 
professionals i experts.

En definitiva, Sitges Next és una 
trobada per a marques, agències 
de publicitat, emprenedors, crea-
dors tecnològics, comunicadors i 
exploradors de la innovació. Pots 
revisar el programa complet del 
festival en aquest enllaç.

L’encarregat d’obrir la trobada d’avui, divendres, es Xavier Ga-
llego, amb la presentació Transforming idees in business . El 
segueix Fredo Sanz d’ Univr.se, que tractarà els nous paradig-
mes de la realitat virtual a Per què el Metaverse li agrada tant a 
la meva mare.  (Font: MAE – infografia: @sitgesnext)

ShowHeroes estrena dos formats 
publicitaris de vídeo no intrusius

El proveïdor global de solucions de vídeo digital, ShowHe-
roes, ha estrenat dos nous formats publicitaris (‘Expander’ i 
‘Widescreen’), que ofereixen més possibilitats creatives audio-
visuals per a anunciants i publishers, alhora que han millorat 
l’experiència d’usuari.  Els nous formats de vídeo incentiven la 
participació activa de l’usuari, han indicat des de ShowHeroes. 
Aquest format publicitari arrenca amb un bucle de vídeo de cinc 
o deu segons per captar l’atenció de l’usuari, però només ac-
tiven el missatge de màrqueting addicional quan es realitza el 
clic sobre el mateix.

Widescreen és un vídeo full attention amb elements addicionals 
superposats. Aquest format garanteix un reconeixement alt de 
marca així com millora l’experiència d’usuari. 

Expander es desplega com un microsite complet quan es fa 
clic. Disposa de múltiples opcions de clics i seccions de text, vi-
suals i vídeo. Aquest nou format millora el temps de permanèn-
cia de l’usuari de 18 segons de mitjana. (Font: Ipmark)
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Eines gratuïtes per impulsar 
estratègies de màrqueting digital
Per Alberto Pérez / Marketing Directo

 
El màrqueting digital és una disciplina a la qual no pot renunciar 
qualsevol projecte d’emprenedoria que vulgui créixer actual-
ment. Una elecció correcta d’eines que potenciïn la visibilitat 
del projecte pot fer arribar els clients i els inversors.

Començar un negoci propi és un desafiament de molta impor-
tància. Una bona idea no sempre és sinònim d’èxit, de manera 
que per traslladar-la a bons resultats es necessita planificació, 
organització i saber totes les tecles adequades. El màrqueting 

digital aplana el camí fins als clients, però per això cal conèixer 
eines que siguin efectives.

Moltes, centrant-nos en el màrqueting digital, compten amb 
versions gratuïtes, o són completament gratuïtes, i són molt 
accessibles, fins i tot per a emprenedors que no coneixen en 
profunditat les dinàmiques d’aquesta disciplina.

Mailrelay.- Aquesta plataforma de correu electrònic màrqueting 
permet l’enviament de correus massius amb què els emprene-
dors poden crear les seves llistes per a les seves campanyes 
de màrqueting. Amb el compte gratuït de Mailrelay es poden 
enviar de manera completament gratuïta fins a 80.000 correus 
electrònics al mes i afegir a la base de dades fins a 20.000 
contactes.

L’eina és totalment accessible, de fàcil comprensió per a qual-
sevol usuari i que destaca per no tenir publicitat de cap mena. 
A més, ofereix servei de suport tècnic professional i un potent 
editor HTML per elaborar correus electrònics a mida, així com 
un elevat nombre de plantilles gratuïtes per als que no tinguin 
nocions de programació i maquetació.

NOVES EINES
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Mailrelay s’ha posicionat com una de les eines de correu electrò-
nic màrqueting més útils per a tot tipus d’usuaris. El seu èxit es 
basa principalment en la comoditat a l’hora de fer-la servir i en 
les facilitats per atraure tot tipus de projectes d’emprenedoria.

Google Analytics.- Google és el principal cercador a inter-
net, de manera que un dels objectius de qualsevol empresa és 
col·locar-se entre els primers resultats davant de les consul-
tes dels usuaris. Si el teu esquelet i estructura web agrada a 
Google, ja tindràs molt de guanyat. Per aconseguir-ho, el millor 
passa per fer un correcte treball de posicionament web.

Tot i això, aquesta tasca no sempre és suficient, ja que caldrà 
complementar-la amb un bon maneig de xarxes socials i altres 
plataformes, màrqueting de continguts i l’ús adequat del correu 
electrònic com a eina de màrqueting.

Tornant a Google, l’empresa ofereix nombroses eines moltes 
gratuïtes per analitzar la visibilitat de l’empresa a internet. Una 
és Google Analytics, amb la qual es pot fer un seguiment de 
llocs web, xarxes socials i blocs, obtenint com a resposta infor-
mes prefixats i personalitzables.

Amb aquesta eina s’obtenen dades rellevants sobre el nombre 
total de visites, la durada d’aquestes, les pàgines més consul-
tades, les fonts de trànsit i moltes altres eines que són impres-
cindibles per garantir el creixement del projecte.

Hootsuite.- La finalitat d’aquesta plataforma és gestionar des 
d’un mateix espai totes les xarxes socials de l’empresa o la idea 
de negoci. L’eina és útil tant per als projectes d’emprenedoria 
com per a professionals que es fan servir com a gestors de 
xarxes socials, ja que poden gestionar diversos productes o 
marques per mitjà de diferents perfils a les xarxes.

Hootsuite permet tenir una presència activa a les xarxes i ac-
tualitzar les publicacions les 24 hores del dia, de manera au-
tomàtica, a través de la programació. És molt fàcil de manejar, 
cosa que implica que pot ser usada per experts en màrqueting 
o per emprenedors que s’estan iniciant en aquestes tasques.

Amb la plataforma podràs estudiar quins són els teus clients 
potencials, estudiar com avança la competència en xarxes so-
cials, quines xarxes són les que atrauen més públic, quin és el 
target més efectiu en cadascuna, i per descomptat, arribar a 
més usuaris i promocionar amb èxit la idea de negoci.
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Ubersuggest.- Finalitzem aquest repàs per eines de màrqueting 
en línia amb versions gratuïtes amb Ubersuggest. La seva espe-
cialització és el SEO i el SEM, en concret les paraules clau. Amb 
aquesta plataforma es poden proposar combinacions de keywords 
en poc temps segons la paraula clau introduïda al cercador.

És molt útil perquè contribueix a treballar el contingut long tail 
mitjançant els sinònims. Ubersuggest està dissenyat amb la 
idea d’unir en una única eina el millor de Google Keyword Plan-
ner i Google Suggest, que són dues de les funcions de Google 
que ajuden a treballar el màrqueting en línia.

La plataforma ofereix les funcions següents: perfeccionament 
i volum de paraules clau suggerides, disponibilitat de cost per 
clic, competència i volum de cerques, capacitat de filtratge 
avançat i l’opció d’exportar dades a format CVS.

Algunes d’aquestes eines són completament gratuïtes, mentre 
que d’altres ofereixen un període de prova sense cost suficient 
per conèixer-ne les funcions més destacades. En qualsevol 
cas, aquest és només un petit llistat de les opcions que podeu 
trobar a internet. Treballar el màrqueting en línia mai havia estat 
tan còmode. 

Instagram: nova funció per als 
creadors de contingut

Instagram va anunciar que habilitarà un programador de publi-
cacions dins de la pròpia aplicació. Aquesta nova eina permetrà 
que els usuaris puguin planificar les seves publicacions sense 
la necessitat de baixar altres aplicacions. Inclourà tota mena de 
formats de continguts.

Els usuaris, empreses i creadors de continguts, fins ara, havien de 
recórrer a aplicacions  com Creator Studio, de Meta, per poder uti-
litzar aquesta funció. Però la novetat que va anunciar l’empresa és 
que la plataforma ara facilitarà la programació de publicacions dins 
de la pròpia aplicació. Es podran programar reels, fotos i carrusels 
per ser publicats en un termini de fins a 75 dies.

NOVES EINES
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Es pot accedir a aquesta funció a través de l’opció “Configuració 
avançada” . I, per provar-ne el funcionament, en primer lloc cal 
que l’usuari creï una nova publicació i es disposi a compartir-la. 
Un cop en aquest procés, caldrà fer clic a “Programar aquesta 
publicació”. A partir d’aquí, l’usuari podrà determinar l’hora i la 
data en què es vol compartir el contingut. El següent pas seria 
escollir la publicació desitjada i fer clic a “Programar”.

D’altra banda, les publicacions programades es podran veure 
a la secció “Contingut programat”. Per accedir-hi cal fer clic al 
menú desplegable dins del perfil de l’usuari. Segons aclareix 
Instagram, la funció estarà disponible per als usuaris registrats 
com a empreses i creadors de contingut. Es desconeix si en 
un futur serà una opció possible per als usuaris comuns. (Font: 
Ámbito – infografia: Diari de Girona)

Com descarregar vídeos públics i 
privats de Facebook al teu ordinador

Una característica de Facebook és justament la seva capacitat 
d’oferir múltiples tipus de vídeos, davant d’això FBVideoDown 
està preparat. Aquest convertidor modern, dinàmic i pràctic per-

met descarregar vídeos de Facebook en simples passos. Fins 
i tot, si cal descarregar Reels de Facebook també serà de gran 
utilitat.

 
Aquestes són una de les millors qualitats que has de conèixer: 
És fàcil d’usar per ser completament en línia. Ofereix un servei 
completament gratuït i il·limitat. Permet descarregar vídeos en 
forma de Post, Reels, Històries, Fotos i més. És segur per als 
usuaris i dispositius. No deixa cap marca d’aigua als vídeos 
descarregats. Descàrrega vídeos de Facebook en alta qualitat 
i temps rècord.

Pas 1: Copia l’enllaç del vídeo des de Facebook.- Entra a la 
xarxa social des del teu navegador, localitza el teu vídeo preferit 
i prem sobre el botó de “Compartir”. Un cop fet, veureu l’opció 
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de “Copiar enllaç”. També podeu fer-ho copiant-lo directament 
des de la barra d’adreces.

Pas 2: Enganxa l’enllaç a FBVideoDown.- Introduïu a la pàgi-
na oficial del convertidor i enganxeu l’enllaç a la barra superior 
per processar el vídeo.

Pas 3: Descarrega el teu vídeo sense problemes.- Només 
cal que feu clic al botó “Descarregar” i la descàrrega començarà 
automàticament. Després, troba’l a la carpeta de descàrregues.

Com descarregar vídeos privats de Facebook a PC
Els vídeos privats a Facebook només es poden veure si qui els 
publica t’ho permet a través de la configuració. Aquests són 
fàcils d’identificar, ja que tenen una icona a la part superior o 
inferior del mateix. La majoria dels convertidors no els pot des-
carregar per la seva pròpia naturalesa. No obstant això, si vo-
leu descarregar vídeos privats de Facebook per poder veure el 
contingut des del teu PC, FBVideoDown si ens pot ajudar.

Tot i que el procés és una mica més llarg que l’habitual, és ràpid 
de fer, ja que la plataforma és molt intuïtiva. En primer lloc, no-
més heu d’obtenir l’enllaç del vídeo privat de Facebook des de 

la barra d’adreces del vostre navegador i seguir aquests sim-
ples passos: Enganxar l’enllaç a la barra per a vídeos privats. 
Copiar l’URL de la segona barra. Copia el codi de la nova URL. 
Col·loca el codi a la tercera barra i Descarregar. Aquí FBVideo-
Down processarà el vídeo privat en pocs segons, quan apare-
gui el botó disponible, només cal guardar-lo i llestos. (Font: 

Samsung, en col·laboració amb 
CNSE, integra el llenguatge de signes 
a l’atenció al client
 
Es converteix així amb 
aquesta aliança en el pri-
mer fabricant d’electrònica 
de consum que ofereix 
aquesta solució per a les 
persones sordes. Una de 
cada 7 persones al món viu amb algun tipus de discapacitat. El 
15% de la població mundial, més de 1000 milions de persones. 
De forma gràfica, seria equivalent a tot el continent africà. Una 
realitat que cap empresa ni persona conscient pot obviar.
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La incorporació del Llenguatge de Signes al servei d’atenció 
al client, a través de tots els canals pels quals interactuï amb 
la marca, és possible gràcies a l’associació que Samsung ha 
tancat amb la Fundació CNSE (Confederació Estatal de Per-
sones Sordes), que representa més d’un milió de persones a 
Espanya.

En línia amb això Samsung ha engegat un Servei de video-
trucada per a persones sordes i amb discapacitat auditiva que 
suposa un pas ferm en línia amb els seus compromisos. Aquest 
servei suposa, tal com ens expliquen des de la companyia. “po-
der comunicar-nos de la forma apropiada amb tots els nostres 
clients, sigui quina sigui la seva situació i el seu llenguatge”. 

Es tracta d’un disseny integral, equilibrat i dissenyat per a to-
tes les necessitats de capacitat visual, física i auditiva, acomo-
dant els dispositius, o integrant per exemple la veu per llegir 
els menús, amb una tecnologia compatible amb audiòfons i ara 
també integrant els signes. (Font: Marketing News – imatge: 
Samsung)
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The Chilling: Tendències globals en 
la violència en línia contra les dones 
periodistes
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
Un document de discus-
sió pioner de la UNESCO 
i el ICFJ apunta a un fort 
augment de la violència 
en línia contra les dones 
periodistes i revela com 
aquests atacs estan ara 
indissolublement lligats a 
la desinformació, la dis-
criminació interseccional 
i la política populista.

La violència en línia con-
tra les periodistes és una 
de les amenaces globals 
més greus a la llibertat 

de premsa i ha contribuït a l’assassinat de dones periodistes, 
segons els investigadors que hi ha darrere d’un nou informe 
global.

Els acadèmics que van entrevistar a més de 1.000 dones periodis-
tes de 15 països van trobar que la gran majoria de les periodistes 
que hi van participar havien patit abusos i amenaces en línia.

Van instar les empreses de xarxes socials a revisar els algoris-
mes que s’ha trobat que fomenten l’odi contra les dones i que 
els autors de violència de gènere en línia siguin desplatafor-
mats i penalitzats.

Els autors de The Chilling demanen als governs, així com a la 
indústria de les notícies i les corporacions tecnològiques ge-
gants, que facin més per fer front al que diuen que és “una crisi 
de violència en línia cap a les dones periodistes”.

L’informe il·lumina els reptes en evolució als quals s’enfronten 
les dones periodistes que s’enfronten a la violència en línia pro-
lífica i sostinguda a tot el món. Crida “la culpa de les víctimes i 
la vergonya de les putes que perpetuen les respostes masclis-
tes i misògines a la violència fora de línia contra les dones en 
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l’entorn en línia, on les normes patriarcals s’estan reforçant de 
manera agressiva”.

Entre els entrevistats hi havia la guardonada periodista 
d’investigació Carole Cadwalladr, que va exposar com les da-
des personals de milions d’usuaris de Facebook van ser recopi-
lades en secret per la consultora britànica Cambridge Analytica, 
principalment per a publicitat política. 

L’anàlisi de l’equip va trobar que Cadwalladr va ser l’objectiu de 
10.400 casos separats d’abús evident entre desembre de 2019 
i gener de 2021. Va constatar que l’abús era molt de gènere 
i estava dissenyat per “humiliar, menystenir i desacreditar” la 
periodista tant a nivell personal com professional. Cadwalladr 
va dir als investigadors com “fa uns centenars d’anys m’haurien 
cremat a la foguera” i com s’ha convertit en un “sac de boxa 
nacional”.

L’informe, que es basa en la investigació del Centre Interna-
cional de Periodistes (ICFJ) i la Universitat de Sheffield, també 
fa un mapa de la trajectòria de la violència en línia fora de lí-
nia, mostrant com l’assetjament digital i les amenaces generen 
atacs fora de línia. Destaca l’assassinat de la periodista mexica-

na María Elena Ferral, que va denunciar l’assetjament en línia 
del fill d’un alcalde de la ciutat abans de ser assassinada. 

La professora Kalina Bontcheva, investigadora sènior de la 
branca de l’estudi del Regne Unit, va dir: “El nostre informe ha 
descobert que ara estem en un punt de crisi pel que fa al nivell 
de violència que es dirigeix a les dones periodistes. “La gran 
majoria dels que van participar en l’estudi havien patit violència 
en línia, de manera que els responsables polítics del Regne 
Unit han de prendre mesures urgents ara per protegir les vides 
d’aquells que estan fent una feina tan important a la societat”.

El grup britànic de la investigació va trobar que la violència en 
línia contra les periodistes s’associa amb freqüència a debats 
polítics polaritzadors, com el que envolta el Brexit, i que la pan-
dèmia de Covid ha empitjorat la situació de les dones periodistes.

A nivell mundial, la investigació va trobar que gairebé tres quartes 
parts de les dones periodistes enquestades havien patit violència 
en línia durant el seu treball. Les amenaces de violència física, 
incloses les amenaces de mort, es van identificar en un 25% i la 
violència sexual en un 18%. I el 13% va descriure amenaces de 
violència contra les persones properes, inclosos nens i nadons.
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Gairebé la meitat –el 48%– de les dones periodistes enques-
tades van declarar haver estat assetjades amb missatges no 
desitjats a les xarxes socials privades.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors The Chilling: Global 
trends in online violence against women periodists, un interdisci-
plinari realitzat per a la UNESCO i el Centre Internacional de Pe-
riodistes pels professors Julie Posetti, Nabeelah Shabbir, Diana 
Maynard, Kalina Bontcheva i Nermine Aboulez. CLICAR AQUÍ  

Subscripcions digitals, hora de triar
La consultora de gestió i 
tecnologia Bearing Point ha 
publicat una nova edició de 
l’estudi Submix, en què re-
vela quin és el share of wa-
llet dels francesos quant a 
subscripcions culturals o d’oci; és a dir, a què dediquen la major 
part del pressupost de subscripcions, i quin ordre de preferèn-
cia ocupen les subscripcions a mitjans de comunicació, entre 
altres conclusions. Tot i que la premsa diària nacional francesa 
és percebuda com una subscripció essencial, s’observa una 

disminució en la freqüència setmanal d’ús del 12% respecte a 
les dades de l’estudi de desembre de l’any anterior.

Segons la investigació, al capdamunt de les preferències hi ha 
Netflix, seguit de Canal + França. En tercer lloc, destaca una 
subscripció a premsa diària nacional i en la quarta posició queda 
una subscripció a premsa diària regional. La llista de subscrip-
cions «must have», amb més del 26% dels seus subscriptors que 
consideren aquests serveis com a indispensables, és aquesta:

Netflix (56%); Canal+ (46%); Premsa diària nacional (37%); 
Premsa diària regional (34%); Spotify (29%); Deezer (29%); 
Revista en línia (26%); Passi Amazon Prime Ligue 1 (26%). 
Aquestes són altres conclusions de l’estudi:

• Tot i que la premsa diària nacional és percebuda com una 
subscripció essencial, s’observa una disminució en la freqüèn-
cia setmanal d’ús del 12% respecte a les dades de l’estudi de 
desembre de 2020, cosa que podria ser una avantsala d’una 
caiguda al rànquing.
• La premsa i els videojocs en línia encara tenen potencial 
d’increment en el preu: la satisfacció i lleialtat del subscriptor en 
tots dos camps són alts.
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• El 65% dels subscriptors a l’oferta digital d’un diari nacional 
estaria disposat a acceptar un augment del 10% del preu sense 
contraprestació (61% per a subscriptors d’un diari regional).
• Els francesos estan subscrits a una mica més de dos tipus de 
servei de mitjana

Els nostres lectors poden accedir a l’estudi Submix22 – Dyna-
miques d’abonnement des foyers français aux offres culturelles 
numèriques payantes. CLICAR AQUÍ (Font: Laboratorio de Pe-
riodismo – infografia: Bearingpoint)

Comença la vuitena edició del 
Premi Ramon Barnils de periodisme 
d’investigació
El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per vuitè any 
consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació, 
un guardó que reconeix i estimula la pràctica del periodisme 
d’investigació a partir d‘informació documentada i contrastada 
per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. 
El Premi reconeixerà els millors reportatges d’investigació en 
dues categories: obra publicada en mitjans d’abast nacional 

i obres publicades en mitjans locals i comarcals, que tractin 
qüestions i problemàtiques que succeeixen o tenen un impacte 
clar als Països Catalans.

Una de les novetats destacables d’aquesta nova edició és la 
incorporació al jurat del premi d’una de les persones premiades 
en una edició anterior. El seu nom però, com la resta del jurat, 
no es farà públic fins a l’acte d’entrega dels Premis.

El període per enviar originals va començar el 17 d’octubre, 
i s’allargarà fins el 20 de novembre d’aquest any a les 23.59 
h. Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, 
radiofònic, audiovisual o multimèdia i s’han de presentar tele-
màticament. Es valorarà especialment la varietat i la riquesa 
de tècniques d’investigació periodística emprades. El premi és 
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obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme i to-
tes dues categories estan guardonades amb 1.500 euros ca-
dascuna. Les bases del premi es poden consultar al web www.
grupbarnils.cat/premibarnils, on també es pot trobar el formulari 
d’inscripció.

Aquesta vuitena edició culminarà el dia 21 de desembre amb 
la tradicional festa d’entrega dels guardons al Born CCM de 
Barcelona.

La primera edició del guardó va representar la recuperació i 
l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va do-
nar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Premis 
Octubre de la ciutat de València. La vuitena  edició del Premi 
és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), i 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, i compta 
amb la col·laboració de la DO Terra Alta.

El Grup Godó aposta per la 
transversalitat  després de fer caixa 
amb les ràdios de Prisa

 El Grup Godó, després d’haver rebut més de 35 milions d’euros 
de publicitat institucional i subvencions a la darrera dècada per 
part de la Generalitat de Catalunya, continua la dinàmica trans-
versal que va començar el 2013, any en què el seu president, 
Javier de Godó, va rellevar com director de La Vanguardia a 
l’independentista José Antich pel monàrquic Màrius Carol, que 
finalment va caure el 2020 a favor d’un periodista amb perfil 
unionista i digital: Jordi Juan.

Godó va perdre 11 milions d’euros al pandèmic 2020 per l’efecte 
negatiu que li va produir el 20% que posseïa a Prisa Radio (Ca-
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dena SER, Els 40 Principals, Cadena Dial, Els 40 Classics o 
Els 40 Urban). Aquesta sagnia va convidar Javier de Godó a 
desinvertir per centrar-se en les seves tres joies de la coro-
na: la totpoderosa La Vanguardia, que ha superat els 120.000 
subscriptors; RAC1, que lidera el mercat radiofònic català amb 
933.000 oients diaris, segons el darrer EGM; i Món Esportiu. 

El 2019 Godó va vendre les seves accions a la productora tele-
visiva Nova Veranda (proveïdora de TV3), el 2020 es desprenia 
de la seva companyia de classificats Yaencontré; l’any passat 
es desfeia per 10 milions d’euros d’Emissions Digitals de Cata-
lunya, que compta amb un multiplex amb quatre dials autonò-
mics entre els quals hi ha 8TV; i aquest any ha venut a Prisa el 
paquet radiofònic per 45 milions d’euros.

A canvi, Godó s’ha fet el 2022 amb l’agència publicitària Digital 
Group i ha entrat a l’accionariat de la incubadora Nuclio (Hous-
fy), les creacions empresarials del qual reben generosa promo-
ció a les pàgines de La Vanguardia. Els senyals que posseïa 
Godó al multiplex Emissions Digitals de Catalunya van passar 
a mans d’OC 2022, controlat pel polèmic empresari italià Nicola 
Pedrazzoli (fundador de l’extint Canal Català i exaccionista de 
Trece). El Grup, que gràcies a aquesta operació va vorejar els 

3 milions d’euros de beneficis el 2021, explicava llavors que «el 
context del mercat de les telecomunicacions i el sector televisiu 
han patit tota mena de canvis i modificacions que fan que poc 
o res tinguin a veure amb la situació actual». (Font: Merca2 – 
fotografia: La Vanguardia)

EFE crea una àrea audiovisual amb 
uns cent periodistes per “substituir el 
vell teletip per continguts multimèdia”
La creació de l’àrea audiovisual és una de les apostes de fu-
tur més grans de l’Agència EFE. La seva presidenta, Gabriela 
Cañas, ha explicat recentment que aquesta és una de les lí-
nies d’actuació principals de la companyia, juntament amb EFE 
Comunica, la reorganització de l’àrea comercial a Amèrica o 
l’impuls d’EFE Verifica, entre altres assumptes.

Igual que ho han fet altres prestigioses agències internacionals, 
EFE ha decidit integrar en un mateix departament els principals 
suports audiovisuals que fins ara oferia de manera independent. 
L’oferta gràfica, la televisiva i la sonora ja formen part de l’àrea 
audiovisual, composta per gairebé un centenar de periodistes.
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EFE diposita les seves esperances en un model basat en “con-
tinuar mantenint i millorant la nostra producció tradicional, com 
el ‘fil’ de fotos d’actualitat per a mitjans, les video-notícies bro-
adcast per a televisions i els talls de veu, alhora que oferim 
altres continguts a els formats que demanen els digitals i les 
xarxes socials”. Actualment, l’agència distribueix diàriament 
tres programes sonors a les principals plataformes “amb un 
llenguatge directe i àgil”.

L’objectiu últim d’aquesta nova estructura multimèdia, diu Sanz, 
és “conduir tota l’empresa a pensar en multimèdia i fer possi-
ble que qualsevol corresponsal o reporter d’EFE sigui capaç 
d’aturar el primer cop de la notícia en tots els formats i ser el 
primer a realitzar una cobertura completa”. “Volem substituir el 
vell teletip per multimèdia, que cadascuna de les nostres infor-
macions es puguin veure, llegir, escoltar i resultin rellevants, 
útils i atractives per als homes i dones del nostre temps”. (Font: 
Dircomfidencial)

El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació 
i Sitges Next s’alien per al 2023

El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i el 
festival Sitges Next han acordat aliar-se per sumar sinèrgies 
i concentrar dates. Així ho va anunciar dijous el degà Miquel 
Campmany al final de la gala dels Premis Impacte. D’aquesta 
manera, l’edició de 2023 dels guardons se celebrarà a la po-
blació costanera en el marc del setè Sitges Next (el sisè és la 
propera setmana).

A més, el festival d’innovació en comunicació tornarà a la prima-
vera (com en les quatre edicions prepandèmiques) i tindrà lloc 
els dies 7 i 8 de juny. El darrer dia, el Col·legi recuperarà la Nit 
del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya com a principal 
cita del sector, que inclourà la gala dels Premis Impacte i la 
posterior festa de celebració del 25è aniversari de la institució.

El Col·legi i Sitges Next ja van unir forces el 2020 amb l’objectiu 
d’impulsar el sector en un any marcat per la pandèmia de la 
covid, i els Premis Impacte aquell any es van lliurar en el marc 
del festival. (Font: Comunicació 21)
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Rosa Maria Calaf rebrà el Premi 
d’Honor de l’ACPC

L’ACPC (Associació Catalana de la Premsa Comarcal), cele-
brarà dissabte vinent, dia 19, l’acte final de celebració del seu 
quarantè   aniversari. L’esdeveniment estarà conduït pel cone-
gut comunicador de ràdio i televisió Òscar Dalmau i en el de-
curs del quaI es lliurarà el segon Premi d’Honor de l’entitat que 
enguany rebrà la periodista Rosa Maria Calaf, “pel seu esperit 
de periodista global que sempre ha animat a la premsa local”

Durant la vetllada es lliuraran els guardons als estudiants 
d’ESO guanyadors del Premi Premsa Comarcal a la Solidari-
tat.  Un premi amb què vol promoure entre els joves el valor de 
la solidaritat que “ajuda a una convivència igualitària entre les 
persones i col·lectius de diferent índole al nostre territori”. La 
dotació del Premi es repartirà entre els alumnes i una entitat 
sense ànim de lucre, escollida  pels mateixos guanyadors, que 
actuï en l’àmbit local i comarcal.
 
També es lliuraran els premis als guanyadors del concurs de 
fotografia pels associats de l’entitat que han complert 40 anys 

fent país. El concurs demanava imatges que documentessin 
esdeveniments succeïts al llarg dels darrers quaranta anys per 
reflectir l’evolució de la nostra societat a través dels ulls de la 
premsa de proximitat catalana. 
 
L’acta, que es farà al barceloní Palau de la Música, comptarà 
amb la cantautora tortosina  Montse Castellà  i el músic i actor 
Joan Dausà.  (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

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. 

Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Curs Pre-
sencial. Manresa, Dimecres 16 i 30 de novembre (De 15.30h 
a 19.30h).Lleida, Dissabte 19 i 26 de novembre (De 10.00h a 
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14.00h) - Els participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flama-
rich, aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil 
o la tauleta deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar 
peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a tra-
vés de mitjans com per satisfer les necessitats audiovisuals de 
la seva organització o client.

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.

Periodisme polític: els guardians de la democràcia.- Ses-
sió on line en directe. Divendres 18 de novembre (De 09.00h 
a 13.00h) - El curs, impartit per David Miró, pretén reflexionar 
sobre el paper del periodisme polític en la seva funció de vigi-
lància de la democràcia, les dificultats que afronta, i les tècni-
ques que es fan servir per arribar a la informació. Farem una 
menció especial al tema de les fonts, que és cabdal en aquesta 
especialitat de periodisme, i farem una aproximació al sistema 
polític català i espanyol.

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

Curs avançat de comunicació inclusiva i no sexista.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 23 de novembre (De 10.00h a 
13.00h) - Aquesta formació, a càrrec de Sílvia LLombart, vol fer 
una mirada pràctica sobre la comunicació inclusiva i no sexista. 
A través de recursos presentats per la docent, s’analitzaran no-
tícies, webs, textos legals, fotografies, cartells, vídeos, infogra-
fies, etc. Aquestes anàlisis mostraran errors que no es veuen 
normalment, s’explicarà com evitar-los i s’oferiran eines per 
produir continguts, tant escrits com audiovisuals, amb mirada 
inclusiva i no sexista.

Iniciació al tast de vins per a periodistes.- Curs presencial. 
Barcelona. Dimecres 23 de novembre (De 15.30h a 19.30h) - 
Des del periodisme intentem apropar-nos al món del vi d’una 
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manera més objectiva, informativa i analítica; buscant les claus 
que poden tenir més interès per al públic generalista o espe-
cialitzat. Però això, es fa especialment difícil si no coneixem la 
realitat del vi.  Aquest taller, presentat per Rafael Gimena,  dona 
les claus per instruir-se en el coneixement del món del vi i el 
tast organolèptic per a poder començar a “descriure un vi, quan 
(només feia una estona), no sabíem de vi”.

Taller d’Instagram.- Sessió on line en directe. Dijous 24 de no-
vembre (De 10.00h a 14.00h) - En aquesta sessió d’Instagram 
s’explicaran les principals característiques i funcionalitats 
d’aquesta xarxa. S’ensenyarà a crear perfils, com funcionen les 
stories i publicacions i es mostraran les seves possibilitats per 
aprofitar-la al màxim.

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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John Carlin: “La comunicació contribueix 
tant avui a la polarització a les democràcies 
com a la repressió mental a Rússia”
Per Prnoticias

Més de 300 ‘dircoms’ van debatre sobre el paper de la comu-
nicació en moments d’incertesa com l’actual a l’onzena edició 
de NETCOM, el punt de trobada anual de reflexió i diàleg del 
sector de la comunicació organitzat per Dircom Catalunya.

L’esdeveniment, celebrat la setmana passada, va comptar amb 
la mirada crítica dels periodistes i escriptors John Carlin i Char-
lie Castaldi, que van analitzar l’ús de la comunicació en deter-
minats contextos sociopolítics.

En aquest sentit, segons Carlin, “la comunicació avui contribueix 
tant a la polarització a les democràcies com a la repressió men-
tal a Rússia”. Per la seva banda, Castaldi va exposar que “tenim 
més accés a la informació, cosa que ens permet ser testimonis en 
temps real tant dels seguidors de Trump assaltant el Capitoli per 
impedir el procés democràtic, dels horrors de la guerra a Ucraïna 
i de la valentia de les dones iranianes”, com de “Putin eliminant la 
llibertat d’expressió per controlar la narrativa a Rússia, l’estat iranià 
apagant internet, WhatsApp i Instagram perquè el món no conegui 
l’envergadura del rebuig ciutadà i Trump fent servir les xarxes so-
cials i Fox News per difondre una versió alternativa de la realitat”. 
Davant d’aquesta situació contradictòria, el periodista i productor 
audiovisual plantejaven una pregunta clau de difícil resposta: “Què 
es pot fer per enfrontar aquests desafiaments a la veritat?”.

Durant el debat entre tots dos escriptors, també han contrapo-
sat la figura de personatges com Nelson Mandela, considerat 
com a “geni de la comunicació”, amb la de Vladimir Putin, en 
un context de guerra com l’actual. “Les infinitament variades 
maneres amb què ens comuniquem els éssers humans és el 
que ens distingeix dels altres animals, per bé i per mal. Val la 
pena intentar distingir entre tots dos i analitzar com, en cada 
cas, funciona”, explicava John Carlin.
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Veracitat, transparència i ètica, la recepta de la comunicació
Durant el seu discurs, María Luisa Martínez Gistau, presidenta 
de Dircom Catalunya, va exposar que vivim en una “permacrisi” 
després de la pandèmia de la Covid-19, fet que es tradueix en 
“un context volàtil, incert i imprevisible que causa sensació de 
fragilitat i inseguretat”.

Martínez Gistau va defensar que, davant de moments de 
“transformació vertiginosa” com l’actual, “veracitat, transparèn-
cia i ètica han de continuar sent els conceptes que marquin 
l’evolució de la professió” perquè “necessitem confiar, confiar 
en les empreses, en els mitjans i a les institucions, en allò que 
ens identifica com a societats obertes.”

En la seva intervenció, la presidenta de Dircom Catalunya tam-
bé va aprofitar per celebrar l’augment exponencial de socis que 
ha viscut l’associació els darrers anys: “Des del 2016 hem pas-
sat de 140 socis a prop de 250, un increment del 75%”.

L’esdeveniment va ser conduït pel periodista Xavi Coral, pre-
sentador del ‘TN Migdia’ de TV3, i hi van participar més de 300 
comunicadors de les principals empreses i institucions.

NETCOM, que l’any passat celebrava el desè aniversari, s’ha 
consolidat com la trobada dels professionals de la comunicació 
a Barcelona. En edicions anteriors, l’esdeveniment ha comptat 
amb personalitats com els periodistes Iñaki Gabilondo, Antoni 
Bassas, Màrius Carol, l’economista José Maria Gay de Liébana 
i, fou el 2020, la de l’editor associat al Washington Post Bob 
Woodward, Premi Pulitzer per haver destapat l’escàndol del 
Watergate, en una edició que es va desenvolupar virtualment a 
causa de la pandèmia. (Fotografia: Dircom Catalunya)  
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La sintaxi de l’èxit
Per David Centol, editor del Grup Comunicació 21

  
Em demanen des d’una facultat de periodisme que prepari una 
conferència sobre el desenvolupament de la xarxa de periò-
dics de proximitat Línia, del Grup Comunicació 21, associada 
a l’AMIC. Es tracta d’oferir a una cinquantena de futurs llicen-
ciats un punt de vista empresarial sobre l’emprenedoria des 

d’un cas particular i, certament, singular. La petició, lògicament, 
m’afalaga, tot i que penso que jo no soc el més adequat per 
explicar un model d’èxit. Potser un model de resistència, sí. En 
tot cas, accepto avergonyit la invitació i començo a reflexionar 
sobre allò que diré a una tribuna força preparada i que encara 
veu des de la barrera les convulsions d’un sector en plena re-
conversió industrial. És probable que esperin un estímul addi-
cional per confiar en el sector, potser fins i tot per despertar al-
gun somni que es pugui fer realitat. Hi haurà algun emprenedor 
a la classe?

Com que no vull destil·lar amargor ni pessimisme sobre les di-
ficultats que implica construir des de zero i sense recursos un 
grup de comunicació, prefereixo no parlar-los del meu Mètode 
Stalingrad, un imaginari llibret casolà i molt particular sobre les 
vicissituds, eines i capacitats per sobreviure en un entorn tan 
hostil i tan desagraït. He pensat en elaborar dues exposicions 
diferents. La primera, força teòrica i alliçonadora: el desplega-
ment de la xarxa dels periòdics Línia des d’una òptica positiva 
i engrescadora; els hi parlaré de la valentia, la constància i la 
importància de tenir les idees clares. L’altra versió explicarà la 
mateixa història però des de la foscor dels números vermells, 
les tensions, les crisis, les dificultats insalvables i les bufetades. 
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Pel mig, entre una i l’altra, intentaré explicar el pla de negoci, al 
que jo acostumo a dir el pla dels imponderables.

Em temo que la meva exposició ha de girar entorn del que po-
dríem dir la sintaxi de l’èxit. Amb la condició, és clar, que algú 
consideri reeixida l’actual xarxa i les 20 publicacions metropo-
litanes que la vehiculen… Èxit és una paraula immodesta, avui 
en dia força incòmoda i imprecisa. I per a un anglosaxó vol 
dir sortida. Però és això, precisament, el que l’alumnat vol es-
coltar: una exposició sobre un model d’èxit. Arribats a aquest 
punt, considero que seria molt interessant també escoltar una 
conferència sobre models o projectes fracassats. Segurament, 
poden arribar a ser fins i tot més útils i inspiradors que els de 
l’èxit, sempre tan relatius. El fracàs, en canvi, permet una apro-
ximació molt més directa, lúcida i nua sobre la realitat estudia-
da, i ja se sap que els errors són la principal eina de treball per 
construir quelcom.

Les dues versions hauran de girar entorn del mateix: trobar la 
inspiració i la determinació personal necessàries per somiar un 
projecte, definir-lo i portar-lo a terme. Per petit que sigui. No 
tots els futurs llicenciats podran trobar feina, així doncs, més val 
que no descartin la possibilitat d’engrescar-se en un projecte 

personal que –si està ben dimensionat– els hi pot donar moltes 
alegries i un mode de vida. Incentivar l’emprenedoria, doncs, 
hauria de ser obligat arreu, i esdevé una de les paraules clau en 
la recuperació de la malmesa economia del sector.

Però en un entorn on els (imprescindibles) números ho conta-
minen tot, potser cal reivindicar i no oblidar que els projectes 
requereixen un combustible molt especial i intangible: em refe-
reixo a la fe en un mateix, a la passió per allò que estàs impul-
sant, a la claredat dels valors que vols transmetre, a la capacitat 
d’adherir-hi altres que sumin, a l’energia per portar-ho endavant 
superant les adversitats. I a la flexibilitat necessària perquè tot 
projecte personal o professional prosperi.

Valors o paraules contaminades i que cohabiten amb d’altres 
més economicistes, com són: primes de risc, deute sobirà, ti-
pus d’interès, default, concurs de creditors, retallades, impa-
gats, morositat… És per això que, davant la cinquantena de fu-
turs llicenciats, clouré la meva exposició dient-los que quan es 
presentin maldades no busquin culpables, sinó remeis. (Gràfic: 
Comunicació 21)
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L’oportunitat de tornar a reconstruir la 
indústria de les revistes és ara
Per El Publicista

  
S’ha realitzat a Madrid l’XI Fòrum de Revistes, organitzat per 
ARI, Associació de Revistes, en col·laboració amb Coneqtia, 
Associació de Premsa Professional. Aquest fòrum va comptar 
amb la inauguració de Yolanda Ausín, directora general d’ARI, 
que va destacar que “els editors tenen un futur apassionant, les 
seves marques i la capacitat per crear continguts transmèdia 

originals, autèntics i interessants, alinearan audiències i anun-
ciants, lectors i ingressos”. I afegia que “no hi ha hagut mai un 
moment més apassionant per a la indústria davant els nous 
desafiaments que es presenten, hem sortit reforçats de la crisi 
de la Covid-19 gràcies a la nostra passió, orgull i el valor de les 
marques. Afrontarem els reptes com l’augment de costos amb 
creativitat, feina i il·lusió”.

Brian Morrissey, fundador de The Rebooting i expresident i 
editor de Digiday, va explicar per què les revistes tenen grans 
oportunitats d’èxit en un entorn de mitjans canviant. Després 
d’analitzar els desafiaments de la situació actual: canvis en els 
hàbits de l’audiència, el màrqueting de resultats, la inflació i 
l’increment de costos, va destacar les oportunitats que es pre-
senten per als editors de revistes. Va començar indicant que 
“el context mai no ha estat tan important, hi ha una oportunitat 
que la qualitat guanyi a la quantitat”. També va parlar del valor 
de les marques i com que els mitjans digitals han fallat a crear 
marques duradores, ho va il·lustrar amb el cas de Buzz Feed 
i va indicar com els anunciants cada vegada valoren més els 
mitjans premium, creïbles i de qualitat.
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Brian va destacar diverses tendències del mercat: newsletters, 
podcasts, mitjans nínxol, les comunitats i els mitjans professio-
nals, i va aprofundir en les fortaleses de les revistes: la seva 
credibilitat, la seva capacitat per crear comunitats, la selecció 
de continguts, el seu estil propi i el seu prestigi “sortir a la porta-
da d’una revista continua sent increïblement important”.

Després d’analitzar diversos casos d’èxit va donar la seva visió 
del futur, i va posar èmfasi en la importància de la flexibilitat i 
adaptar-se als canvis i oportunitats continus que ofereix el mer-
cat. Va acabar amb unes consideracions en què va destacar 
que “el paper sobreviurà, especialment quan les persones en-
tenguin l’impacte en la salut mental de les pantalles”, però va 
indicar que els models de negoci dels editors s’han d’ampliar a 
altres fonts d’ingressos.

A continuació, Concha Iglesias, sòcia responsable de la indús-
tria de mitjans, entreteniment i sports i líder de sostenibilitat i 
canvi climàtic de Deloitte España, va mantenir un diàleg amb 
Brian en què va aprofundir sobre tres temes principals: flexi-
bilitat, valor de marca i sostenibilitat. En aquest sentit, Iglesias 
va explicar que “la sostenibilitat és una variable que impacta el 
sector, per la qual cosa és el moment de posar en valor, a tra-
vés de la taxonomia social, la capacitat del sector per generar 
contingut contrastat i de qualitat amb alt impacte a la nostra so-
cietat, enfrontant amb això les fake news. Però no oblidem que 
el sector també té a la seva agenda ambiental, reptes associats 
a la transformació dels seus models operatius, i d’adaptació del 
seu portfoli a les expectatives ESG dels stakeholders.

Finalment, va clausurar el Fòrum Luis Collado, sènior mana-
ger news partnership de Google, que va insistir en la impor-
tància dels continguts -que segueixen sent el rei- i el valor dels 
editors com a creadors, va convidar els editors a accelerar-ne 
l’evolució digital i va oferir el suport de Google en aquest sentit. 
Així, va animar la indústria a trencar les barreres següents:
• La freqüència de publicació, doncs no existeix a internet, ca-
dascú publica quan vol, cal donar més importància al que es 
publica que a la freqüència amb què es fa.
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• Esquemes de formats. Paper o digital? Hi ha moltes més pos-
sibilitats fora d’aquests formats, com ara les que ofereixen el 
vídeo o l’àudio; fins i tot es podria estudiar una combinació de 
diversos per tal de generar major interacció.
• Canals de distribució. Cal treballar que els continguts arribin 
a l’usuari i no només unir perquè els usuaris arribin al mitjà a 
llegir-lo.
• La barrera generacional entre qui consumeix més contingut in-
formatiu i fer els joves partícips i crear un interès real en aquest 
tipus d’informació.
• Models de negoci. Les subscripcions és una cosa molt àmplia 
que genera moltes possibilitats més enllà de la subscripció di-
gital o la física. Cal fer que els usuaris paguin per consumir el 
que se’ls ofereix, com ja passa a altres països, com els nòrdics.

Lola Fernández, representant de la junta directiva de Coneqtia 
i directora general de Sweet Press, va destacar la història de 
gairebé 100 anys dels editors de publicacions professionals i la 
importància de la unió dels editors per afrontar els reptes futurs. 
“Les revistes tenen una matèria primera fonamental que és el 
contingut, fem que aquest sigui de rigor i aporti coneixement i 
credibilitat cap als mitjans de comunicació”, va recalcar. (Info-
grafies: Racó Català i Ipmark)
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Tot el que necessites saber sobre el 
Metavers en poques paraules
Per Antonio Oliver, head of digital de Serviceplan 

 
El metavers es defineix com una realitat digital a la qual pots 
accedir mitjançant dispositius especials, com ara ulleres de rea-
litat augmentada. Hi pots interactuar amb altres usuaris a través 
del teu avatar. A diferència dels videojocs, no és un univers fic-
tici, sinó un món virtual que forma part de la realitat.

Les tecnologies que componen el ciberespai es basen en la 
realitat virtual. Se’n va començar a parlar als anys 90 i, actual-

ment, moltes hi estan apostant. Algunes estan construint els 
seus propis espais de treball a l’univers múltiple, d’altres estan 
creant productes per als avatars...

Característiques.- Quan interactues en aquest món paral·lel, 
et pots comunicar tant amb altres avatars com amb l’univers en 
si mateix. Ets partícip de tots els canvis que tenen lloc al teu 
voltant. Una de les principals característiques que defineixen el 
metavers és que està subjecte a les lleis de la física. Les regles 
per les quals es regeix són molt semblants a les de la vida real 
i fins i tot hi ha escassetat de recursos.

No és propietat d’una única plataforma o empresa, sinó que 
pertany a tots els usuaris. La tecnologia blockchain permet que 
totes les transaccions siguin segures i fàcils de rastrejar. A això 
hi cal sumar que és autònom i persistent per si mateix. Això 
vol dir que, encara que no estigueu utilitzant l’univers paral·lel, 
aquest continua funcionant. Per tant, té la propietat de ser un 
organisme viu.

Com que es tracta d’un espai virtual, elimina qualsevol mena de 
barrera. No hi ha cap límit sobre el nombre de persones que poden 
utilitzar l’univers paral·lel alhora o de quines activitats hi poden fer.
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I, finalment, destaquem que els usuaris poden participar en 
economies virtuals amb criptomonedes. Això significa que pots 
comprar i vendre articles: roba, actius digitals, premsa, entra-
des per a esdeveniments...

Tipus de metavers: META.- Hi ha diferents tipus de metavers 
i, generalment, s’agrupen en dues grans famílies: centralitzat i 
descentralitzat. T’ho explico a continuació:

El META centralitzat és aquell que té un propietari, de manera 
que tot allò que compris en aquest món virtual no és teu, sinó 
de l’amo. Hi ha empreses i marques que estan basant el seu 
model de negoci en aquest tipus d’univers paral·lel.

Hi ha qui prefereix comprar un actiu digital que no és seu en un 
món virtual en què, si el perden, no val res. En aquest àmbit so-
bresurt, especialment, la presència de títols de videojocs, en què 
els usuaris poden interactuar entre ells i adquirir complements.

El descentralitzat, per contra, és aquell que no té amo. Per tant, 
tot el que comprin els usuaris al món virtual és seu. Actualment, 
hi ha un buit legal sobre ell; però, en els propers anys, els go-
verns aniran aprovant noves legislacions sobre això.

Hi ha plataformes de realitat virtual que venen parcel·les, a can-
vi de criptomonedes, a l’univers altern. Un cop adquirides, se’ls 
pot treure rendibilitat de diferents maneres: revendre el terreny, 
construir un immoble sobre ell, fer publicitat, llogar la parcel·la 
per organitzar esdeveniments...

Per comprar parcel·les al món paral·lel, necessites una cartera 
digital, criptomonedes i un compte a la plataforma. Pots perso-
nalitzar aquests espais i fer un pas més, mitjançant el canvi del 
2D al 3D.

A més dels dos grans grups que acabem de veure, podríem dir 
en termes generals que hi ha tres tipus de Metavers.

El Món de Virtualitat Limitada: És el que ja coneixem i suposa 
una transició entre l’internet actual i el que vindrà. Es tracta d’un 
món tridimensional en línia on pots manejar personatges/ava-
tars que interactuen entre si, compren i venen NFT’s i exploren 
lliurement un món digital obert. Com els videojocs, però sent tu 
el protagonista del mateix.

El segon tipus de metavers, i pel qual aposten els grans tecno-
lògics que tindrà més acollida, és el Metavers de Realitat Mixta, 
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que integra la realitat virtual i el món físic. Empreses com Apple 
i Microsoft ja estan creant aquestes ulleres transparents que 
escanegen l’entorn que t’envolta amb sensors i pinten el Meta-
vers en aquell món real que tu estàs veient.

L’últim tipus de metavers és el 100% immersiu. Bàsicament serà 
una experiència total on poder tenir vivències virtuals i sentir-
les com si fossin totalment reals. Ja hi ha empreses que estan 
desenvolupant vestits per poder sentir en aquests universos vir-
tuals. Si la realitat virtual ens permetia entrar als nostres mons 
virtuals favorits, amb aquests vestits també podrem sentir.

Marques al Metavers.- Diferents firmes de segments de moda, 
entreteniment, cotxes i més han presentat noves propostes per 
integrar-se a aquest món virtual.

La marca Balenciaga es va unir amb Epic Games (desenvolu-
padors de Fornite) per portar el seu estil al popular videojoc. 
Novament, la marca basa la seva estratègia en el desenvolupa-
ment de productes digitals i físics. A més, és possible crear els 
teus “looks” dins de l’univers del joc.

Al gener d’aquest any, Warner Music va anunciar el llançament 
d’un lloc virtual a The Sandbox (un metavers basat a Ethe-
reum). Allí, la firma de discos ha comprat un tros de terreny 
(virtual) creant una combinació de parc temàtic musical i un lloc 
de concerts. The Sandbox és una de les grans plataformes del 
món virtual, on ja han aterrat diverses empreses: Adidas, Atari, 
Gucci, fins i tot Carrefour o PwC (Hong Kong).

La primavera passada va dur a terme la primera edició de 
la Fashion Week al Metavers. Per a moltes empreses de la 
indústria de la moda va ser considerada una fita històrica: 
quatre dies de passarel·les virtuals, accés i participació en 
conferències amb persones rellevants del sector de la moda, 
botigues pop-up per comprar articles de luxe tant actius digi-
tals per als avatars com a físics i fins i tot celebració de festes 
post desfilada.
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Un altre exemple el 2022 és el celler de la DO Ribera del Duero 
Domini del Pidio, que s’ha convertit en la primera espanyola a 
portar el seu negoci al metavers (un món virtual que recrea la 
realitat), interactuant amb tots els seus elements. Un entorn fet 
per i per als amants del vi” que permet connectar amb persones 
amb interessos similars.

El nou món virtual obre un nínxol d’oportunitats tant a nivell 
empresarial com laboral per a tot tipus d’empreses i sectors. 
En definitiva, l’objectiu del metavers és construir una expe-
riència 100% immersiva. I tot apunta que serà el successor 
de l’Internet mòbil durant les properes dècades. Permetrà als 
usuaris consumir continguts a temps real mitjançant vivències 
virtuals. Les noves tecnologies faran un salt qualitatiu per millo-
rar les experiències i fer-les més immersives. (Infografia: Factor 
Nueve i Revista GQ)
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Deu estratègies per connectar amb 
els joves (2a part)
Per José A. García Avilés,coordinador Mòdul Audiències / MIP-
Universitat Miguel Hernández (Elx)

Després del primer lliurament de la setmana passada, conti-
nuem amb les estratègies que alguns mitjans adopten per arri-
bar a la Generació Z i els Millenials:

5. Acudeix on són els joves amb productes a mida.
“No vindran a les nostres portades, però tenim l’oportunitat 
d’anar on són ells: les xarxes socials. No hi ha cap altre camí”, 
afirma el director digital d’un mitjà espanyol.
 

Per captar l’atenció dels joves, el diari digital més llegit de 
Noruega, VG, va tenir un gran èxit amb la seva estratègia a 
Snapchat. El projecte VG Shapchat Discover, llançat 2017, va 
aconseguir el que semblava impossible: no només arribar a la 
Generació Z, sinó fer-ho amb estil. L’edició digital del diari la 
llegeixen més de 300.000 persones en un país amb 5,3 mi-
lions d’habitants. El 40% d’aquests lectors tenen entre 13 i 18 
anys, i una mica més de la meitat són dones. Jonathan Falk 
Systad, videoperiodista de VG a Snapchat Discover, afirma que 
les generacions més joves estan acostumades a tenir tot el que 
necessiten al palmell de la mà. “En aquest sentit, Snapchat, 
Instagram i altres xarxes socials han esdevingut la seva mane-
ra d’estar al dia.

El videoperiodista explica com trien i cobreixen les notícies que 
apareixen al compte de Snapchat: “Intentem explicar una his-
tòria en sis snaps, i fem diverses interaccions amb els lectors 
dins aquests sis snaps. Per nosaltres és important que cada 
imatge se sostingui per si sola”. Jonathan subratlla que a Snap-
chat no cobreixen els temes de política de la mateixa manera 
que ho farien a la seva web. “Hem d’explicar-ho tot, literalment, 
com si parléssim amb un complet desconegut, perquè molts 
dels nostres lectors són exactament això”, afirma.
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Jonathan i el seu equip se centren especialment en com afec-
ten aquests temes els joves. “Seria molt fàcil per a nosaltres 
escriure històries sobre Kim Kardashian i Justin Bieber cada 
dia, perquè la Generació Z també volen llegir sobre això”, diu. 
“Però no hi ha res més satisfactori que veure que els joves re-
accionen positivament a una història periodística que de debò 
els aporta context”.

6. Fes servir vídeos explicatius
És el vídeo un recurs adequat? Per descomptat que sí. Hi va 
haver un temps en què el “pivotar al vídeo” semblava un acu-
dit dolent. Tot i això, hi ha assumptes que no s’expliquen fàcil-
ment per escrit, i algunes idees resulten massa complicades 
per plasmar-les en un article. Els vídeos i han esdevingut una 
forma més fàcil de transmetre la identitat de la marca periodísti-
ca. En aquest sentit, la cadena pública holandesa NOS ha creat 
un espai de vídeo informatiu a YouTube que aborda assumptes 
amb una perspectiva més desenfadada. Per exemple, aquesta 
peça sobre el futur de la monarquia.

En un minut de vídeo es pot comunicar molta més informació 
que amb el text, cosa que sovint resulta molt útil. Tot i que un 
vídeo de 15 segons no cobreixi tots els detalls d?una història, 

pot ser una porta d?entrada a la lectura d?aquest article a la 
web del mitjà. A més a més, els joves comparteixen molts més 
vídeos que articles.

7. Genera conversa a les xarxes
Potser els lectors de la Generació Z estiguin acostumats a la 
tecnologia, però en última instància el que més valoren és la 
connexió humana. Les marques periodístiques que demostren 
un compromís amb els lectors més joves i que generen conver-
ses amb ells poden capitalitzar aquesta relació.

Polly Curtis, editora del medi britànic Tortoise, explica com utilit-
za Think-Ins per comunicar-se amb la base de membres i parlar 
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sobre els temes que els interessen. El 40% dels membres de 
pagament de Tortoise són menors de 30 anys. Aquests joves 
solen voler saber més sobre les històries que apareixen a les 
xarxes socials, com la crisi del Sudan. “Hi va haver un meme 
d’Instagram al voltant de la crisi del Sudan que havia compa-
rat el Sudan amb Notre Dame i que qüestionava els valors de 
les notícies. El tema havia estat a tot arreu, però ningú no ho 
estava explicant bé. A partir de la nostra escolta a les xarxes, 
aconseguim enfocar-ho i produir diversos articles d’interès. Si 
fem un periodisme unidimensional, no estem captant la història 
completa i poder oferir un periodisme diferent, que apel·li als 
joves”.

8. Dissenya nous productes per als menors de 30 anys
Val la pena destacar l’experiència del Litoral, un diari centenari 
de la ciutat de Santa Fe (Argentina) amb un camí digital ja con-
solidat. L?estratègia va consistir a crear Osea, un espai per a 
joves dissenyat per l?editora Lia MasJoan mentre cursava el 
Màster en Innovació en Periodisme. Des del seu llançament 
el novembre del 2020, en plena pandèmia, Osea es va anar 
consolidant a poc a poc. L’equip està conformat per una edito-
ra, dos periodistes menors de 26 i sis estudiants dels darrers 
cursos de carreres de Comunicació o Periodisme que estan 

fent les seves pràctiques professionals a El Litoral. Cap dels 
integrants de l’equip no té dedicació completa al projecte. La 
responsable d’OSea, 

El compte de Tik Tok es va obrir uns mesos abans del llançament 
d’Osea i van començar a publicar contingut regularment ia incre-
mentar el nombre de seguidors; ja superen els 20.000. “La idea 
inicial era fer només contingut per a Instagram perquè no teníem 
un gran equip, però va ser suggeriment del Màster incursionar a 
Tik Tok. La contractació de becaris ens va permetre posar-lo en 
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marxa i sostenir-lo, en una experiència que resulta enriquidora 
per a totes dues parts: tots guanyen”, afirma MasJoan.

Abans d’Osea, El Litoral no feia aquesta mena de continguts 
per a les xarxes socials, abordant temes que no sol tocar la 
Redacció tradicional, amb enfocaments, llenguatges, recursos 
i un to que busca empatitzar amb els més joves. “La majoria 
de les peces que fem són audiovisuals perquè és el que con-
sumeix més l’audiència jove i posem especial cura en l’edició 
d’alguns vídeos. Això va implicar posar en marxa altres formes 
de treball, amb equips que dediquin temps i esforços a pensar 
i fer aquest producte amb nous formats. Com a editora, dono 
més llibertat als periodistes joves perquè puguin parlar igual a 
igual amb l’audiència a què pretenem arribar”. Tik Tok és en-
cara més difícil per als mitjans: “No estem convençuts del que 
estem fent, però volem ser-hi; no crec que els joves busquin 
informació a TikTok, per això intentem construir un missatge 
amb dades curioses o comptar amb un altre enfocament algun 
tema que s’hagi fet viral. Ens ha anat molt béamb entrevistes 
desenfadades a alguns influencers”.

Des del punt de vista comercial, Osea implica una nova possi-
bilitat d’ingressos, amb una manera diferent d’aconseguir publi-

citat. Per exemple, una important empresa local va contractar 
publicitat sol·licitant que l’equip d’Osea els acompanyi, i facin 
cobertura per a xarxes, als estands que ells van posar en una 
festa de disfresses multitudinària a la ciutat del Paraná.

9. Diversifica el contingut de les subscripcions, la publici-
tat i els preus
La Generació Z està més acostumada a la sobreabundància 
d’informació digital i, per tant, exigeix més nivells de qualitat en 
les subscripcions. Les marques periodístiques que volen atrau-
re els lectors de la Generació Z han de diversificar els punts 
d’entrada digitals per als lectors més joves i també han de di-
versificar les experiències en les ofertes de subscripció si volen 
retenir aquests lectors.

La majoria dels lectors de la Generació Z esperen experiències 
tecnològiques d’alta qualitat com a base per al compromís. Si 
els llocs web i les aplicacions d’un mitjà es carreguen lentament 
o el contingut publicitari és intrusiu, els joves passaran a una 
altra cosa. A més de l’excel·lència tecnològica, l’abundància 
d’oferta i l’agilitat digital són valors implícits de la generació Z 
que els mitjans poden incorporar mitjançant una sèrie d’opcions 
per als subscriptors.
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Per exemple, es poden oferir opcions de personalització per 
optar per diferents tipus de contingut dins d’una subscripció. 
També podeu diversificar les estructures de preus de les subs-
cripcions per arribar a diferents tipus de lectors i oferir experièn-
cies de prova abans de comprometre el pagament. Els editors 
que diversifiquin les experiències publicitàries -dirigint el con-
tingut publicitari amb precisió i de manera significativa- crearan 
un valor encara més gran en l’experiència del subscriptor per 
als més joves.

The Times i The Sunday Times han desenvolupat un pla pilot 
dirigit a universitaris per obtenir informació dels lectors al llarg 
dels seus estudis, a mesura que creix la base de subscriptors 
digitals. Segons Nick Petrie, director digital, “el que m’anima és 
que els universitaris valoren les notícies segons el to, la pre-
sentació o el que sigui. El producte no és el problema, sinó el 
lliurament i la manera com el troben. L’atenció sobre com crear 
grans experiències per als usuaris se n’ha anat a Instagram 
i Facebook; en realitat, crec que sobretot tenim un problema 
d’execució”.

Els nadius digitals han entrenat aquests algoritmes perquè els 
donin exactament el que volen, sovint continguts que reafirmen 

les seves creences existents. I la generació Z espera especial-
ment una experiència en línia “impecable”. Cal tenir en compte 
que la generació Z es maneja bé amb la informació i són ex-
perts en aconseguir el contingut en línia que volen.

10. Aposta per comunicadors que connecten i emocionen
La generació Z valora l’autenticitat. Ansien les experiències au-
tèntiques després d’haver crescut entre anuncis amb Photos-
hop i vídeos falsos. Molts periodistes que han tingut èxit amb 
el públic jove mostren la seva personalitat fora de la redacció, 
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revelen com és la feina entre bastidors, i es diverteixen mentre 
ho fan. Una plataforma de streaming o un canal a Twitch és tot 
allò que un periodista necessita per començar a generar con-
fiança amb els usuaris.

En els últims anys, diversos mitjans o programes han llançat 
els seus canals a Twitch (a Espanya Newtral, Maldita.es, Revis-
ta 5W o El Chiringuito, entre d’altres). Maleïda Twitchería, que 
modera Luisa Bernal i en què participen diversos professionals 
de Maldita.es, s’emet de dilluns a divendres a les 13.00 hores. 
L’espai parla sobre ciència, bulls, estafes, dades, o corrupció, 
en un to distès i obert a la participació dels usuaris.

Hi ha encara molt espai perquè els periodistes siguin més em-
pàtics amb les audiències joves i construeixin una relació ba-
sada en la confiança i la proximitat. Molts joves segueixen les 
celebritats i influencers a les xarxes socials, i potser busquen 
aquest tipus de connexió amb els periodistes. És hora de rede-
finir l’èxit basat en la connexió emocional –més enllà dels clics 
i les visites– si es pretén arribar al públic jove.

En definitiva, ser nadiu digital no capacita de manera automàti-
ca la Generació Z per navegar per un panorama informatiu cada 

cop més complex. En bona mesura, els joves són escèptics 
amb la major part de la informació i no jutgen necessàriament el 
valor duna font per la seva imparcialitat. Això, alhora, condicio-
na la manera com obtenen les notícies, encara que tendeixen a 
una combinació de fonts convencionals i alternatives. En aquest 
escenari, les marques informatives busquen connectar amb els 
més joves, però no saben com. Els mitjans han d’investigar com 
utilitzar les plataformes emergents, respectant-ne els codis i les 
convencions, i invertir en talents joves i socialment nadius per 
crear continguts amb la sensibilitat i el to adequat. (Infografies: 
MIP-UMH)
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La distorsió mediàtica
Per Miguel Ormaetxea, consultor editorial / Media-Tics

    
Alguns en diuen el “sex appeal” de la catàstrofe. Els titulars 
apocalíptics dominen els mitjans de masses i les xarxes so-
cials. La nefasta conseqüència s’ha instal·lat a les nostres so-
cietats en forma de por, que atrau com un imant els venedors 
de falses certeses, els règims autoritaris, quan no obertament 
repressius i dictatorials. Amb uns mitjans devastats als seus 
comptes de resultats per l’era digital, la lluita pel clickbait que 

atregui trànsit sigui com sigui, per explotar la publicitat, amb els 
paràmetres nefastos de Google o Facebook, estem abocats a 
una perillosa deriva. I, tanmateix, mai no hem estat millor en 
tota la nostra història.

A Espanya, l’última enquesta del CIS ofereix una contradicció 
flagrant: el 43% considera que la situació econòmica és do-
lenta i un altre 30% la considera molt dolenta. Però quan se’ls 
pregunta per la seva situació econòmica personal, gairebé el 
60% la considera bona. La pugna política ofereix una tempesta 
diària entre insults i desqualificacions, que fa bo el diagnòstic 
d’Otto von Bismarck: “Espanya és el país més fort del món, 
perquè fa dos segles que vol matar-se i no ho ha aconseguit”. 
Tenim una oposició que només sap diagnosticar l’apocalipsi.

Però resulta que Espanya és un dels 15 països més rics del 
món, amb una esperança de vida que serà de 84 anys el 2040, 
una de les més altes del globus. Els informatius s’omplen cada 
dia d’assassinats i delictes de tota mena, però tenim una de 
les proporcions menors d’assassinats: 0,6 per cada 100.000 
persones per any, la meitat que a França, deu vegades menys 
que als EUA. “Espanya és el país més habitable del món”, diu 
el prestigiós Simón Kuper, del “Financial Times”. Tenim algunes 
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empreses entre les més competitives a nivell global, escoles 
de negoci que se situen entre les primeres als rànquings, som 
punters en aqüicultura, en alimentació i gastronomia. Fins i tot 
tenim una de les proporcions més grans de dones en la creació 
audiovisual i literària.

Però els mitjans competeixen en l’alarmisme més gratuït, ens 
atien amb la incertesa i l’incentiu pervers de la dopamina. Cal 
atraure l’atenció com sigui, però al final s’aconsegueix l’efecte 
contrari. L’últim informe Digital News Report del Reuters Insti-
tute ens alerta que s’ha incrementat notablement el nombre de 
persones que eludeixen les notícies a tot el món. És Espanya, 
en interès per les notícies ha caigut 30 punts des del 2015. Els 
mitjans han sembrat l’apocalipsi i ara el té a casa.

Un dels millors experts mundials en mitjans, Jeff Jarvis, acaba 
de publicar un llibre “The Gutenberg Parenthesis. The Age of 
Print and Its Lessons for the Age of the Internet”. «El que mata 
la xarxa és el model de negoci dels mitjans massius, amb això, 
els mitjans massius, i amb això, la idea de massa, un insult al 
públic, una manera de no conèixer-nos com a individus i co-
munitats». El seu diagnòstic és demolidor, com no podia ser 
altrament. El món que reflecteixen els mitjans, amb algunes no-

tables excepcions de periodisme d’alta qualitat, és una apoteosi 
de disturbis, guerres, conflictes, desordres i ascens de les dic-
tadures. La realitat no hi té res a veure, ans al contrari: l’ésser 
humà, després de desenes de milers d’anys malvivint de pura 
subsistència, porta a penes deu generacions amb una prospe-
ritat sense precedents. La pobresa absoluta, que arribava fins 
al 40% de la població mundial fa un segle, està per sota del 8%, 
com posa en relleu un llibre recent de l’economista José Martín 
Carretero, “El futur de la prosperitat”.

En aquesta sopa de disbarats, hauríem de tenir en compte al-
guns principis bàsics, com ara no barrejar la informació amb 
l’opinió. Molts titulars són una vergonyosa vulneració d’aquest 
principi sacrosant. Si anem a qualsevol quiosc, podem veure 
primeres pàgines on una mateixa notícia es titula de manera 
oposada, per a vergonya de tota la professió. És una aberració 
anomenada periodisme de trinxera. A l’era digital, les notícies 
que té tothom són una “commodity” de valor cada dia més pro-
per a zero. Tothom copia a degollament. Es produeixen brutals 
sobreexposicions mediàtiques que creen monstres. La fama 
sense mesura i contenció és una daga mortal. Algun exemple 
a l’atzar: uns quants mitjans van aclamar fins a l’extenuació 
un director de cinema espanyol anomenat Pedro Almodóvar: a 
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mesura que creixia la seva sobreexposició mediàtica minvava 
la seva creativitat com a artista, com hem pogut comprovar. Un 
altre exemple d’aquests dies: un futbolista ja molt veterà i amor-
titzat pel seu club, Gerard Piqué, anuncia la seva lògica retirada 
i el disbarat futboler hi dedica incomptables pàgines, superant 
en extensió durant diversos dies la guerra d’Ucraïna. Hem per-
dut el nord? La resposta s’anomena distorsió mediàtica. No és 
cap broma. (Infografia: NPR)
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