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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La meitat de la població a Espanya 
veurà la FIFA World Cup 2022
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Del 20 de novembre al 18 de desembre, Qatar es convertirà en 
l’epicentre del futbol mundial com a amfitrions de la FIFA World 
Cup 2022. Per primera vegada, un país àrab albergarà les tro-
bades entre les seleccions participants, finalitzant la cita el 18 
de desembre, dia en què se celebrarà la final i quan coneixerem 
quin país es corona com a campió del món.

Ipsos ha realitzat un estudi sobre com les persones viuran 
aquesta cita futbolística. La primera dada destacable és que 
la gent espera que la final sigui entre Brasil i Alemanya, donant 
com a vencedora la selecció brasilera.

Entre les persones que han vist, llegit o escoltat una mica del 
torneig, el 21% de mitjana, espera que el Brasil sigui el guan-
yador, seguida d’Alemanya (13%), Argentina i França (10%). 
Entre les apostes, la selecció d’Espanya estaria com el cinquè 
país amb més probabilitats de guanyar el campionat, amb un 
7% de mitjana, seguit d’Anglaterra (6%) i Portugal (4%).

Tot i això, Argentina és el país que més optimista es mostra de 
cara al Mundial, ja que un 73% dels argentins declara que la 
selecció “albiceleste” guanyarà el torneig. La població brasilera 
també confia que la Canarinha triomfi a Qatar, recolzada per un 
66%; i en tercer lloc, es troba Espanya, on un terç de la seva po-
blació confia que la selecció blanc-i-vermella s’emporti la copa.

La meitat de la població a Espanya veuré el Mundial
De mitjana, la meitat de la població global planeja veure en al-
gun moment algun contingut de la Copa del Món. En aquest 
sentit, la televisió continua sent el dispositiu més comú a l’hora 
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de veure els partits (41% de mitjana), tot i que, 1 de cada 5 
persones ho veuran per Internet, un 15% més a través d’un 
smartphone, un 7% per la tauleta i un 5% seguirà les trobades 
per la ràdio.

Per la seva banda, Espanya se situa a la mitjana mundial de 
persones que seguiran el Mundial (55%), sent major el per-
centatge de persones que seguiran les trobades per televisió 
(46%), mentre que un 13% ho farà per Internet i un 7% a través 
del mòbil. La ràdio (6%) ocupa el quart lloc per davant de la 
tauleta (5%). Només un 8% de la ciutadania espanyola declara 
que no consumirà res relacionat amb la Copa del Món.

I és que, Espanya és el segon estat europeu, juntament amb 
Itàlia, on més gent planeja veure el Mundial (55%), només da-
rrere de Polònia (58%) i seguit per Irlanda (54%), la Gran Bre-
tanya (52%) ) i Alemanya (46%).

El futbol, un esdeveniment social
El futbol és un esdeveniment universal que moltes vegades ser-
veix per compartir temps amb les famílies i les amistats, un fet 
que confirma l’estudi, ja que, a nivell global, de mitjana, la gran 
majoria (85%) veuran el Mundial d’aquesta manera, mentre que 

un 57% ho faran amb les persones amb qui treballa. A més, 
un 53% de mitjana de les persones preveuen seguir el torneig 
des d’un bar o restaurant i 31% se saltaran classes o feina per 
veure els partits.

En clau estatal, Espanya és el tercer país europeu on se seguirà 
més el mundial en companyia d’amistats o familiars (82%), da-
rrere de Gran Bretanya (84%) i Irlanda (83%). Espanya, preci-
sament, destaca com el primer país d’Europa que preveu seguir 
els partits amb persones de la feina, juntament amb Itàlia i Irlan-
da, sent el percentatge dels tres països d’un 46%, seguits per 
França (45%) i Suècia (45%), cosa que pot tenir a veure amb 
els horaris del Mundial, que molts dies coincidiran amb dies 
laborals en horari de matí o migdia , moment en què una gran 
part de professionals a Espanya i al continent es troben al seu 
lloc de treball.

Pel que fa al lloc on la població espanyola veurà els partits, un 
58% anirà a un bar o restaurant a seguir- los, un percentatge 
superat lleument per Irlanda (61%) i la Gran Bretanya (58%).

Quant a absentar-se del treball, escola o universitat, Espanya 
(26%) se situa al setè lloc europeu en percentatge de perso-
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nes que preveuen fer-ho. Així, les persones a Alemanya serien 
les més disposades a saltar-se les obligacions (37%), seguides 
per Irlanda (36%), la Gran Bretanya (34%), Itàlia (33%), França 
(31%) i Polònia (27%)). 

El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir l’estudi d’Ipsos FIFA 
World Cup 2022, indicat per a planificar accions publicitàries 
des de qualsevol mitjà. CLICAR AQUÍ (Gràfic: Ipsos)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Com detectar les notícies falses
Per Karen Montero, periodista i productora cultural / Report.cat

Informar-se de certs temes pot ser, de vegades, un assumpte 
delicat. A l’allau de notícies habitual se li sumen les notícies 
falses o fake news, informacions dubtoses que posen en risc la 
llibertat democràtica en difamar mentides sobre polítics, orga-
nitzacions o altres persones. Aquestes notícies poden aparèi-
xer a qualsevol plataforma: des de diaris i revistes a les xarxes 
socials. La rapidesa per ser els primers a publicar un contingut 
aparentment nou, la relació amb certes idees polítiques o or-
ganitzacions o simplement la manca de verificació d’una nova 
informació poden ser només algunes de les causes per les 
quals es poden acabar colant aquest tipus de notícies a mitjans 
i xarxes socials.

És el mateix una informació que prové d’un tuit aïllat a Twitter o 
una altra escrita en un diari reputat? Sabem del cert que aquella 
és una notícia d’un fet actual? El mètode SIFT ens ajudarà a 
esbrinar i detectar les notícies falses. Aquest mètode, ideat per 
l’expert en alfabetització digital Michael Caulfield, va ser creat 
com a resultat del nombre caòtic de notícies falses que es van 
generar arran de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu és po-
der donar eines al lector o espectador perquè pugui trobar fonts 
fiables davant de l’allau d’informació dubtosa. Anomenat així 
per les sigles que formen cada part del procés, el mètode SIFT 
proposa aquests passos per desxifrar la informació:

• Atura’t (Stop): abans de passar a altres notícies, posar-nos 
a debatre sobre aquella informació o compartir-la, és important 
parar per pensar si el que acabem de saber pot ser susceptible 
de ser enganyós.

• Investiga la font (Investigate the source): D’on prové aquesta 
notícia? El que proposa Caulfield és, per exemple, obrir una 
nova pestanya per analitzar aquella font. Aquesta “lectura ho-
ritzontal” és la base dels estudis de Caulfield, un concepte que 
posa en dubte fins a quin punt és prou creïble o no. Si no trobem 
gaire més informació sobre aquella font, Caulfield suggereix in-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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clús buscar la font a Viquipèdia i esbrinar si realment estàvem 
consultant una font rigorosa.

• Busca una informació millor (Find better coverage): Quan 
el dubte es manté, també podem buscar aquell mateix tema al 
nostre buscador i veure quina de les notícies s’està difonent 
més. Si la que hem llegit té petites diferències o no és preci-
sa com ho són les altres de la mateixa temàtica, haurem de 
sospitar que no és certa. En el cas que sigui certa, segur que 
trobarem la informació en altres pàgines.

• Localitza afirmacions, cites i continguts audiovisuals en 
el context original (Trace claims, quotes and media to the ori-
ginal context): La notícia va sobre el discurs d’una personalitat 
política? Està gravat en vídeo? Si és així, per què no busquem 
aquell document gràfic i ens assegurem què ha dit realment? 
També és important investigar si aquella informació és actual o 
bé va passar fa molt temps i en altres contexts.
 
Amb aquests quatre passos, Caulfield dona suficients idees per 
no només trobar fake news sobre la pandèmia, sinó de totes 
les temàtiques. Amb les possibilitats que ens donen les xarxes 
socials, cada cop més tendim a compartir informació sigui als 

nostres perfils públics o en privat amb altres persones. Si no 
estem segurs que aquella sigui una notícia certa, serà millor 
seguir el mètode SIFT abans de compartir-ne cap. I si ens en 
comparteixen una de falsa i identifiquem les raons per les quals 
no és fiable, serà millor que avisem a qui ens l’ha enviada per-
què també n’estigui al cas. (Fotografia: ub.edu)

La informació de proximitat supera la 
de negocis, finances i esports, quant 
a interès
La informació de proximitat supera la de negocis, finances i 
esports, quant a interès. Així ho revela un estudi dut a terme 
per Pew Research, que conclou, a més, que l’interès públic en 
notícies científiques supera l’interès en temes com ara negocis 
i finances, així com esports i entreteniment, encara que està 
per sota de l’interès públic en notícies sobre la comunitat local.

L´educació és un dels factors més importants darrere de 
l’interès amb les notícies locals i la informació científica. En 
aquest darrer cas, al voltant de quatre de cada deu postgra-
duats (41%) i el 35% dels graduats universitaris nordamricans 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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diuen que estan molt interessats a seguir les notícies científi-
ques, en comparació del 26% dels que tenen alguna experièn-
cia universitària i el 19% de els qui tenen un diploma d’escola 
secundària o menys educació.
 
L’interès per les notícies científiques també tendeix a ser més gran 
entre els homes que entre les dones, així com entre les persones 
amb ingressos familiars més alts que els més baixos. Segons 
l’estudi, en aquest creixement de l’interès per la informació científica 
hi ha influït el coronavirus, que ha subratllat el paper destacat que 
les notícies i la informació científica poden tenir a la vida pública.

El Butlletí de l’AMIC us recomana ampliar aquesta informació 
des d’aquest enllaç (Font: Pew Research Center i Laboratorio 
de Periodismo)

Sindicats i patronal signen el Conveni 
Col·lectiu de Revistes i Publicacions 
Periòdiques
Els sindicats CCOO i UGT i la representació de les empreses 
del sector han signat el Conveni Col·lectiu de Revistes i Pu-

blicacions Periòdiques 2022–2024, abans anomenat Conveni 
Col·lectiu de Premsa no diària. L’acord arriba després de dos 
anys de negociació intensa amb la representació sindical de 
CCOO i UGT en un clima constant de col·laboració i confiança, 
diuen les parts.

El conveni col·lectiu regula les relacions de treball en empreses 
tradicionalment anomenades de premsa no diària i que actual-
ment comprèn les empreses dedicades a l’edició de revistes i 
publicacions periòdiques d’informació general, actualitat o es-
pecialitzades, en paper o digital.

Queden excloses d’aquest conveni col·lectiu les empreses que 
actualment apliquen el Conveni col·lectiu de premsa diària. La 
vigència del nou conveni serà des de l’1 de gener del 2022 i 
tindrà una durada fins al 31 de desembre del 2024. (Font: MAE)

El diari El País arriba als 250.000 
subscriptors

El diari espanyol El País acaba de superar la xifra dels 254.000 
subscriptors en total. 214.000 subscriptors són exclusivament 
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digitals i s’han sumat al diari des del llançament de la subs-
cripció digital fet fa dos anys i mig. 33.000 subscriptors més ho 
són de l’edició impresa (i bona part fan ús també dels serveis 
digitals). Finalment, prop de 7.000 són subscriptors de l’edició 
en PDF del diari.

En un article publicat aquest diumenge, Borja Echevarría, di-
rector adjunt d’El País, explica algunes de les claus i moments 
determinants de l’evolució de la subscripció digital del diari, i 
també inclou el testimoni de representants d’alguns dels grans 
diaris internacionals que han apostat per les subscripcions com 
a model bàsic del negoci.

Segons afirma Carlos Núñez, president executiu de PRISA Me-
dia i conseller delegat d’El País, l’objectiu del diari és assolir 
“com a mínim” els 450.000 subscriptors l’any 2025 .

A l’article esmentat s’inclou el gràfic que il·lustra aquestes línies 
sobre l’evolució dels subscriptors d’EL PAÍS des del maig del 
2020, quan es va llançar la subscripció digital.(Font: Tenden-
cias/Ismael Nafría – gràfic: El País)

El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya abandona la Red de 
Colegios
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
ha aprovat sortir de la Red de Colegios Profesionales de Pe-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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riodistas per discrepàncies amb el sistema de representativitat. 
Un element clau en la definició de la presa de decisions en 
l’esborrany de proposta de creació d’un futur Consejo de Cole-
gios Profesionales de Periodistas.

Actualment, el Col·legi de Periodistes de Catalunya té més de 
la meitat dels col·legiats de la 
Red. El sistema proposat de re-
presentació per la majoria dels 
Col·legis integrants de la RED 
ha estat un col·legi un vot. Un 
fet que representa una infrava-
loració dels professionals de 

Catalunya. Des del Col·legi s’ha defensat un vot ponderat a 
partir d’una doble votació, per nombre de col·legiats i nombre 
de col·legis, que garantís que no hi pogués haver una imposició 
sistemàtica dels col·legis més grans respecte els més petits, ni 
a la inversa. Lamentem que no s’hagi pogut arribar a un acord 
que satisfés totes les parts.

Els col·legis català i gallec van ser els primers a demanar for-
malment la creació d’un Consejo Profesional de Periodistas, ja 
que l’actual llei estableix que és obligatòria la seva constitució 

quan dues comunitats autònomes tenen col·legi professional. 
(Font: CPC)

El Govern cataloga i digitalitza 
les publicacions editades per la 
Generalitat republicana
El Govern ha catalogat i digitalitzat bona part de les més de 
700 publicacions que va editar la Generalitat de l’abril de 1931 
al gener de 1939. En menys de vuit anys, la Generalitat repu-
blicana va desplegar una intensa activitat editorial, entre llibres, 
opuscles, publicacions periòdiques i cartells. Entre les més de 
400 publicacions ara digitalitzades, n’hi ha de tècniques, llibres 
d’ensenyament, estudis jurídics o d’ordenació territorial així 
com memòries d’actuació, llibres infantils, de música i de tea-
tre, entre d’altres.

Així, s’hi troben des del Projecte de l’Estatut de Catalunya de 
1931 i diverses publicacions sobre la Llei de contractes de con-
reu o la divisió territorial de Catalunya, fins als volums Poesia 
de guerra, El tractament de les fractures de guerra de Josep 
Trueta, ambdós de 1938, o la sèrie de llibres infantils on es van 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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publicar, entre altres títols, El més petit de tots, de Lola Angla-
da, i El Senyor Pèsol i altres plantes, de Salvador Perarnau, 
amb il·lustracions de Joan G. Junceda.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, hi trobem molts an-
nals i memòries d’organismes i institucions al costat, per exem-
ple, de la Revista de Psicologia i Pedagogia o Nova Iberia, edi-
tada en plena Guerra Civil.

L’arxiu del catàleg s’ha publicat al Portal de Dades Obertes. 
També s’ha creat una pàgina web amb un cercador que permet 
buscar per títol, autor/a, qualsevol o departament. (Font: MAE)

La Bústia compleix 15 anys

El mitjà de comunicació, La Bústia, compleix 15 anys de vida. 
Per commemorar-ho, va organitzar una jornada, juntament amb 
l’Estudi Original de l’Eva Fernández, on la martorellenca Paula 
Ortega, Miss Univers Catalunya i infermera de professió,  con-
duia una xerrada dirigida a alumnes d’ESO I Batxillerat per par-
lar de la seva professió i dels problemes dels adolescents en 
l’àmbit de la salut mental.

Durant l’acte, la Paula va parlar de la depressió i l’ansietat que ha 
patit, i va normalitzar el fet de demanar ajuda: “El 2020, amb la 
pandèmia, vaig començar a anar a teràpia. Jo estava a Filipines 
i no podia treballar d’infermera perquè no tenia els papers d’allà, 
però tampoc podia tornar a Barcelona perquè no hi havia avions. 
Em sentia molt frustrada amb mi mateixa i això em va generar 
molt estrès que va acabar en una depressió”, que ha superat.

Es tracta d’un tema que va sortir durant l’entrevista a La Bústia 
el mes de setembre, un cop finalitzats els concursos de Miss 
Univers Catalunya i Miss Univers Espanya.

El director de La Bústia, Lluís Gutiérrez, ha afirmat que els dos 
actes “són una manera diferent de posar en valor i connectar 
artistes, professions i experiències vitals amb adolescents. Al 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/Cultura-oci/Cat-leg-de-publicacions-de-la-Generalitat-de-Catal/t3s8-kna9
https://dogc.gencat.cat/ca/publicacions-de-la-generalitat-de-catalunya/Publicacions_1931-1939/index.html
https://labustia.cat/
https://labustia.cat/paula-ortega-miss-univers-catalunya-els-canons-de-bellesa-estan-canviant-i-sesta-veient-que-no-sha-de-ser-90-60-90/
https://labustia.cat/paula-ortega-miss-univers-catalunya-els-canons-de-bellesa-estan-canviant-i-sesta-veient-que-no-sha-de-ser-90-60-90/
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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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mateix temps, fem la difusió i el reconeixement del gran treball i 
la predisposició de l’Eva, l’esperit de superació i constància de 
la Paula i la bona rebuda dels joves”. (Font: Redacció AMIC)

El diari El Mundo evoluciona: Més 
històries, opinió renovada i un nou 
suplement dominical

 A partir d’aquesta setmana, els diumenges tenen un nou suple-
ment que augmenta l’oferta editorial d’El Mundo amb més con-
tinguts, una aposta ferma pel disseny atractiu... i tot pel mateix 
preu, diu l’editora. A més, es reforça l’aposta per les històries 
pròpies amb pàgines diàries de publicacions tan consolidades 
com Crònica , LOC i Yo Dona, més una secció fixa de Televisió.

El suplement Papel es transforma en un gran contenidor do-
minical d’històries que potencia encara més la seva aposta de 
dilluns a dissabte pels reportatges sobre les grans tendències 
socials, les entrevistes als personatges més influents del pen-
sament o els debats al voltant d’àrees clau de la societat con-
temporània, com la ciència, la cultura i la tecnologia. Per cert, 
Culturista, el quadernet de la Cultura d’avantguarda, passa a 
integrar-se dins de Papel.

L’oferta dominical d’El Mundo, concebuda especialment per a 
la lectura reposada, es completa amb els suplements Crònica 
i Actualitat Econòmica. Mentrestant, el popular DXT, dedicat a 
les històries esportives de llarg recorregut, passa a publicar-se 
els dilluns. (Font: MAE – infografia: El Mundo)

Oberta la convocatòria dels XIV 
Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local
Els guardons, convocats per la Diputació de Girona i la Demarca-
ció de Girona del Col·legi de Periodistes, estan dotats amb 8.000 
euros i volen reconèixer la tasca de la professió periodística que 
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es fa al territori. L’Ajuntament de Girona també ha convocat la 
Beca dels Premis Carles Rahola, dotada amb 3.000 euros.

Els premis, que tenen com a objectiu fomentar la creativitat in-
formativa i les iniciatives per difondre informació de tipus perio-
dístic, consten de set categories: 1. projecte de comunicació pe-
riodística; 2. premsa; 3. ràdio (premi Miquel Diumé); 4. Televisió; 
5. Fotografia; 6. informació digital; 7. comunicació institucional.
 
Tots els premis estan dotats amb 1.000 euros, a excepció del 
projecte, que té una dotació de 2.000 euros. Els treballs  han 
d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2022, i es podran presentar fins al dimecres 
11 de gener de 2023.  La recepció de treballs es farà exclusiva-
ment a través del correu electrònic premiscarlesrahola@perio-
distes.cat. (Font: CPC)

Convocatòria de la XVII edició del 
Concurs Periodístic Josep Pernau

El concurs periodístic Josep Pernau està adreçat a estimular 
l’anàlisi de l’actualitat per part dels alumnes d’ESO, Batxillerat i 

Cicles Formatius i fomentar el coneixement i l’ús de la redacció 
periodística. Els Premis Pernau compten amb quatre categories:

1a categoria: 1r i 2n d’ESO- Cartes al director; 2a categoria: 
3r i 4rt d’ESO- Cartes al director; 3a categoria: Batxillerat i Ci-
cles formatius- Articles d’opinió; 4a categoria: Batxillerat i Cicles 
Formatius- Fotografia periodística

En la darrera edició es vam presentar un total de 331 originals 
entre totes les categories.

El termini per presentar originals és obert i s’allargarà fins el 26 
de febrer de 2023. L’acte de lliurament del certamen tindrà lloc 
al mes d’abril de 2023. Els treballs guanyadors i finalistes es 
publicaran als diaris locals de Lleida i també se’n farà difusió a 
diferents emissores de ràdio i xarxes socials. (Font: CPC)
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Combatre la desinformació amb IA
Per Diario Abierto

La startup espanyola AyGLOO està desenvolupant, juntament 
amb l’agència de notícies Europa Press, un projecte d’R+D 
usant Intel·ligència Artificial Explicable, per crear una eina 
d’anàlisi i detecció ràpida de ‘fake news’ o notícies falses que, 
a més, expliqui els motius pels quals són considerades falses.

El projecte, que va començar a principis del 2022, compta amb 
el suport financer del Centre per al Desenvolupament Tecno-
lògic Industrial (CDTI), i uneix el coneixement d’experts en 
Intel·ligència Artificial de l’equip de Data Scientists, arquitectes 
de sistemes i programadors d’AyGLOO; l’experiència d’un mitjà 

de comunicació al sector informatiu; i la col·laboració de la Uni-
versitat Politècnica de Madrid.

Una predicció feta per la consultora Garnet el 2017 posava el fo-
cus en el 2022 i afirmava que per a aquest any el públic occidental 
consumiria més notícies falses que veritables. No hi ha manera de 
comprovar si ja hem creuat aquest llindar, però la preocupació per 
l’augment de les ‘fake news’ s’ha situat al centre del debat públic.

Per la seva banda, el Ministeri d’Afers Estrangers espanyol, 
Unió Europea i Cooperació considera que les troles i la des-
informació representen “una amenaça global per a la llibertat 
i per a la democràcia” que s’ha agreujat a causa de les xar-
xes socials ja que “en els últims anys s’ha accelerat tant el flux 
d’informació com el de desinformació”, com s’ha demostrat amb 
la pandèmia de la Covid. Una realitat que empitjora tenint en 
compte estudis que apunten que vuit de cada deu espanyols 
tenen dificultats per distingir entre notícies falses i veritables.

Ignacio Gutiérrez Peña, fundador i CEO d’AyGLOO assegura 
que “l’objectiu final d’aquest projecte és dotar els periodistes 
d’una eina fàcil d’usar capaç d’agilitzar el procés de verificació 
de notícies”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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En aquest sentit, explica que “agilitzarem el procés de la ve-
rificació de notícies amb l’aplicació de tècniques avançades 
d’intel·ligència artificial i entesa de llenguatge natural (NLP), 
capaces d’analitzar el text de la notícia i avisarem el redactor o 
bé que aquesta notícia ja ha estat verificada per un altre orga-
nisme independent o bé, quan calgui, que és sospitosa de ser 
falsa i ha de ser verificada per altres mitjans”.

En definitiva, un sistema d’alerta primerenca que es podria fer 
servir com a primer test davant d’un text difós en xarxes socials, 
fòrums o altres àmbits d’Internet. “Fem Intel·ligència Artificial 
interpretable per a periodistes i la presentem en un quadre de 
comandaments intuïtiu en què el periodista pugui comprovar la 
veracitat de la notícia”, explica Ignacio Gutiérrez Peña.

AyGLOO combina, d’una banda, la capacitat de desenvolupar 
IA explicable i intuïtiva perquè els usuaris puguin prendre ràpi-
des i millors decisions i, de l’altra, el coneixement profund del 
tractament de text amb tècniques avançades d’enteniment de 
llenguatge natural (NLP) (Infografia: ealde.es)

Algoritmes de xarxes socials: una 
guia 2023 per a cada xarxa

Els algorismes de xarxes socials són la columna vertebral de 
totes les xarxes socials. Existeixen per ordenar el volum massiu 
de contingut publicat cada dia i mostrar a cada usuari el contin-
gut amb el qual és més probable que interaccioni. Un algorisme 
de xarxes socials és un conjunt de regles i senyals que classi-
fica automàticament el contingut en una plataforma social en 
funció de la probabilitat que cada usuari individual de les xarxes 
socials li agradi i interactuï amb ell, segons Hotsuite.

Els algorismes són el motiu pel qual dos usuaris no veuran 
exactament el mateix contingut social, encara que segueixin 
tots els mateixos comptes. L’algorisme de cada plataforma de 
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xarxes socials és diferent, però tots es basen en l’aprenentatge 
automàtic i en un conjunt de factors anomenats senyals de 
classificació. Aquests són exactament com sonen: senyals uti-
litzats per classificar el valor de cada contingut individual per a 
cada usuari individual.

Els senyals de classificació estan individualitzats perquè so-
vint es basen en les interaccions anteriors amb l’aplicació. El 
Butlletí de l’AMIC us convida a baixar-vos l’informe complet de 
Tendències Socials, de Hotsuite, per obtenir un anàlisi en pro-
funditat de les dades per planificar la vostra estratègia social. 
CLICAR AQUÍ 

El New York Times es converteix en el 
tercer lloc web de notícies més gran 
del món
El New York Times es va convertir a l’octubre en el tercer lloc 
web de notícies més gran del món, segons el rànquing de Press 
Gazette del trànsit en línia global a les marques de notícies en 
anglès. Les visites a nytimes.com van augmentar un 82% inte-
ranual fins a assolir els 634,3 milions, segons dades de la plata-

forma d’intel·ligència digital Similarweb. El creixement de les visi-
tes va empènyer l’editor amb seu als Estats Units a la posició del 
quart al tercer lloc en comparació amb el setembre. El New York 
Times ha experimentat un creixement constant el 2022, després 
de la seva adquisició de Wordle a principis d’any. El primer lloc és 
per a bbc.co.uk & bbc.com i el segon per a msm.com.

Entre els deu llocs més grans per nombre de visites, Nytimes.
com també va ser el que va créixer més ràpidament a l’octubre. 
El van seguir theguardian.com (404,4 milions de visites, un 15% 
més interanual), washingtonpost.com (187 milions de visites, 
un 13% més). La BBC, la CNN i el Daily Mail van experimentar 
un menor creixement interanual del 6% cadascun. (Font: MAE)

Google col·labora amb el sector 
de les notícies per combatre la 
desinformació
Des del 2018, la Iniciativa de Notícies de Google ha invertit prop 
de 75 milions de dòlars en projectes i associacions per enfortir 
l’alfabetització mediàtica i combatre la desinformació a tot el món. 
Com a part d’aquest esforç, hi ha un equip que ofereix associa-
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cions i formació a 70 països per portar la tecnologia de Google 
als periodistes i als líders de les redaccions. Han format més de 
555.000 periodistes i estudiants de periodisme i han impartit ta-
llers sobre verificació digital a més de 250.000 periodistes.

El seu objectiu és reforçar les habilitats digitals i oferir noves 
maneres als periodistes de verificar les fonts, comprovar els 
fets i explorar diferents formes de narració. Mentre navega per 
la incertesa i els reptes dels darrers anys, s’ha demostrat que 
cada cop és més important que la gent accedeixi a informació 
precisa i classifica els fets de la ficció. 

L’equip contra la desinformació dona suport activament a una sèrie 
d’associacions centrades en la lluita contra la desinformació a tot 
el món. Aquest any,  s’han associat amb la Xarxa Internacional de 
Verificació de Fets (IFCN) per donar suport a més de 2.000 verifi-
cadors de fets de 60 països diferents. A Europa concretament, per 
exemple, han contribuït al Fons Europeu de Mitjans i Informació i als 
programes i investigacions d’alfabetització informacional de Google.

Per Google, la desinformació és un problema crític i no la pot 
resoldre una sola organització i estima que hi ha més per fer 
i més per venir. El seu tercer esdeveniment de lluita contra la 

desinformació en línia tindrà lloc a Brussel·les el 29 de nov-
embre de 2022, un fòrum perquè els que treballen en diversos 
sectors s’uneixin per abordar la desinformació. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

La Viquillengua ampliarà els 
continguts de la Viquipèdia sobre 
pel·lícules i sèries en català durant 
una setmana

Des d’avui i fins el 25 de novembre, té lloc la IX Viquimarató de 
la llengua catalana, que aquest any es dedica a les pel·lícules i 
sèries en català. Aquest esdeveniment és organitzat pel Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de 
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la Secretaria de Política Lingüística, i Amical Wikimedia, junta-
ment amb els governs de tots els territoris de parla catalana. A 
més, aquesta viquimarató compta, per primera vegada, amb un 
concurs que premiarà els voluntaris més actius i un sorteig per 
a tots els participants

La Viquillengua d’enguany es dirigeix a tots els usuaris que vul-
guin editar les entrades de la Viquipèdia sobre pel·lícules i sè-
ries en català per ampliar-ne els continguts, a partir d’una llista 
que en proposa les entrades per revisar. Alhora, també se su-
ggereix la creació d’articles nous i la traducció dels continguts 
existents a altres llengües. La Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya i Amical Wikimedia ofereixen su-
port tècnic a totes les entitats interessades.

Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració dels set territo-
ris on es parla català: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del 
Nord, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. En representació 
de cadascun hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, el Govern 
d’Andorra, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Ba-
lears, el Govern d’Aragó, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana 
(Catalunya del Nord) i la Delegació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya a Itàlia. (Font: MAE – infografia: llengua.gencat.cat)
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La publicitat local. Per què no?
Per Raul Martín, director de negocio d’Avante / Dircomfidencial

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), vuit 
milions i mig de persones viuen a les províncies de l’interior 
peninsular que envolten el focus de població que suposa la Co-
munitat de Madrid. Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, 
Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora (Castella i Lleó), Osca, Terol 
i Saragossa (Aragó), Albacete, Ciudad Real, Conca i Guada-
lajara (Castella la Manxa), Badajoz i Càceres (Extremadura), 
Lugo i Ourense (Galícia), Còrdova i Jaén (Andalusia) i La Rioja. 
Com es comporta la inversió publicitària en aquestes zones?

Les dades d’inversió publicitària dels darrers anys, segons Infoa-
dex, reflecteixen una marcada desinversió dels grans anunciants 

als suports locals de totes aquestes províncies. Desinversió que 
priva aquestes grans marques del contacte directe que propor-
cionen aquests suports amb la població amb què comparteixen 
entorn geogràfic. Tot i això, la inversió en aquests mitjans es 
manté estable. És a dir, els anunciants locals creixen en inversió 
fins a mitigar aquestes caigudes dels grans anunciants. Per què?

«Els anunciants locals creixen en inversió fins a mitigar 
aquestes caigudes dels grans anunciants».
Perquè la cerca d’informació és, i ha estat sempre, l’imant del 
qual molts mitjans de comunicació s’han servit per atraure 
oients, lectors, etc. I aquests contactes són els que, en defi-
nitiva, es converteixen en receptors de missatges publicitaris. 
Són els mitjans locals els que informen dels esdeveniments que 
succeeixen al dia a dia de tots aquests entorns i cobreixen la 
necessitat de tots aquests milions de persones de conèixer que 
està passant al costat de casa seva. Les grans marques tenen 
al seu abast un nínxol de població que suposa pràcticament un 
18% del total de la població espanyola, i això són molts contac-
tes per impactar. Per què menysprear-los?

Tradicionalment, l’ús de la televisió, amb els seus grandíssims 
nivells de cobertura, facilitava “col·locar” els missatges publi-
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citaris a pràcticament totes les llars d’Espanya. Tot i això, els 
hàbits de consum de mitjans estan canviant. En aquesta nova 
realitat, les audiències han anat evolucionant fins a atomitzar-
se en multitud de suports i canals . És cert que seria molt més 
fàcil tenir una única plataforma on poder aconseguir grans co-
bertures de manera ràpida i massiva, però, veient el costat po-
sitiu i encara que requereixi un major esforç, la fragmentació de 
les audiències ens permet connectar les marques amb el seu 
públic objectiu de manera efectiva i sòlida; desenvolupant plans 
de comunicació de tu a tu i optimitzant els recursos. I ara què?

A l’agència Avante Medios fa gairebé trenta anys que creiem en la 
publicitat local, és el nostre origen i una part important del nostre 
portfoli de mitjans. En coneixem el funcionament, les fortaleses i 
les debilitats. I, sobretot, som capaços de combinar-los amb els 
mitjans nacionals a les nostres planificacions per aconseguir una 
cobertura òptima que a més ens permeti rendibilitzar la inversió.

Per això volem transmetre des d’aquesta tribuna un missatge a 
tots aquests grans anunciants, perquè no menysprein aquests 
mitjans de proximitat que els permetran arribar a un gran nom-
bre dels seus clients potencials d’una manera propera i eficaç. 
(Infografia: anelis.com)

L’AEA ens obre l’Observatori de la 
Publicitat a España 2022

L’AEA ha presentat l’Observatori de la Publicitat a Espanya 
2022 amb les dades econòmiques de la comunicació comercial 
a l’estat espanyol: aportació al PIB, volum de negoci, llocs de 
treball, formació, teixit empresarial i inversió en publicitat.

L’informe descriu la situació actual com un mercat caracteritzat 
per estar en una renovació constant i complicada provocada per 
la necessitat d’adaptar-se i integrar-se en el ràpid desenvolupa-
ment tecnològic. Tot i la seva complexitat, des de l’AEA posen en 
valor dades positives com l’increment del nombre d’empreses 
que es dediquen a la publicitat o l’increment de la xifra de negoci 
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de la indústria publicitària. Es destaca que l’any 2021 la inversió 
publicitària va representar el 0,96% del PIB espanyol.

L’informe sosté que la publicitat és un sector jove i amb una gran 
renovació, ja que el 46,5% de les empreses publicitàries tenen 
menys de 3 anys i gairebé el 30% de les actuals han nascut el 
2020. Només el 13,6 % tenen més de 15 anys d’activitat al sector.

Posant el focus en la ubicació, Madrid i Catalunya concentren 
el 52,8% de les empreses publicitàries amb 13.126 i 10.277, 
respectivament. Això converteix Madrid, Catalunya, Andalusia, 
el País Valencià i les Canàries com les comunitats autònomes 
de més teixit publicitari, davant de Navarra, Cantàbria, la Rioja, 
Ceuta i Melilla, que se situen com les regions amb menys teixit 
d’empreses publicitàries.

L’Observatori de la Publicitat a Espanya 2022 confirma una 
“Quarta Revolució Industrial” al sector publicitari espanyol, reflec-
tida en una creixent demanda per les capacitats i competències 
digitals. Així, els perfils més demandats són els especialistes en 
conversió web, a Inbound Marketing, a SEO i SEM, Community 
Manager, Social Media Manager, Chief Digital Officer, Product 
Manager, Trafficker Digital i Growth Hacker, entre d’altres.

L’observatori de l’AEA, amb el suport d’ESIC i Fòrum de la Comu-
nicació, ajudarà als lectors d’El Butlletí de l’AMIC a una millor i més 
completa comprensió de l’actual panorama que s’experimenta pro-
fessionalment en la comunicació comercial i de mitjans actualment 
a Espanya. CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - In-
fografia: Prensa Ibérica)

Guia per saber què és la publicitat 
programàtica

Els clients potencials reben milers 
d’impactes publicitaris al seu dia a dia. 
Per aquesta raó, és crucial mostrar con-
tingut publicitari que de debò els pugui 
interessar. La Guia 2022 de Publicidad 
Programática, editada per Periódico Pu-
blicidad, ens explica com aconseguir-ho 
amb la publicitat programàtica!

Vivim en un món hiperconnectat, en què 
rebem al voltant de 6.000 impactes al dia, segons un estudi 
de Neuromèdia. Amb aquesta quantitat d’impactes publicitaris 
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que rebem diàriament, despertar interès en la nostra audiència 
objectiva pot resultar força complicat. No obstant això, hi ha 
certes eines, estratègies i tecnologies que ens permeten arribar 
a audiències que tinguin comportaments i interessos alineats 
amb la nostra marca o producte. Estem parlant de la publicitat 
programàtica!

Per a molts, la publicitat programàtica és la següent gran etapa de 
la publicitat en línia. De fet, cada cop són més les empreses que 
aposten per aquesta tecnologia per arribar al seu públic objectiu, 
optimitzant així les campanyes i, a més, mesurant-ne l’efectivitat 
gràcies a les dades que podem obtenir d’aquest tipus de publicitat.  

Què és la publicitat programàtica? La publicitat programàti-
ca, o compra programàtica d’anuncis, és un nou model de pu-
blicitat en línia que utilitza tecnologies com el big data i el ma-
chine learning perquè, de manera totalment automàtica, puguis 
impactar únicament al teu públic objectiu. El Butlletí de l’AMIC 
us ofereix la Guia 2022 Publicidad Programática, de Periódico 
Publicidad. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: Periódico Publicidad)

L’imperi publicitari de TikTok

El creixement de TikTok ha convertit la xarxa social en un dels 
elements de pes en augment en l’univers de la publicitat en lí-
nia. Com apunta una anàlisi de The New York Times, els temps 
en què TikTok era un destí per veure balls virals ja estan força 
superats. La xarxa social s’ha assentat com un pol d’atracció 
per a les marques: cada vegada ven més la seva posició com a 
finestra al món en línia i cada vegada també compta amb més 
eines publicitàries que ofereix als seus clients. Per això, els 
grans noms del mercat de la publicitat ja són a TikTok -el Times 
apunta com Tiffany ha portat la seva última campanya a TikTok, 
aconseguint milions de reproduccions de cadascun dels seus 
vídeos promocionals - i les xifres d’inversió publicitària creixen.

Aquest any, segons apunta l’anàlisi recollint estimacions d’Insider 
Intelligence, TikTok tancarà amb uns ingressos de 10.000 mi-
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lions de dòlars gràcies als anuncis. No és encara la quantitat que 
mouen gegants com Facebook o Google (ni de lluny) però sí que 
és molt mes del que venen companyies com Twitter. TikTok ha 
aconseguit connectar amb les audiències i està aconseguint un 
temps d’atenció elevat. De mitjana, segons les dades del mitjà, 
cada usuari passa 96 minuts a TikTok. És el triple del temps de 
permanència a Twitter o el doble del que aconsegueix Facebook.

Des del primer moment, la plataforma ha intentat que els anun-
cis s’assemblin molt més al contingut, en fons i en forma, cosa 
que ha fet que es percebin d’una manera més orgànica. I, per 
arrissar el ris de l’impacte del servei, TikTok ha estat usant el 
hashtag #TikTokMadeMeBuyIt per viralitzar el seu potencial 
com a passarel·la promocional per a Ecommerce. (Font: Puro 
Marketing – infografia: dot.LA)

Tendències que marcaran el consum 
el 2023

L’informe de Tendències Globals de Consum 2023 elaborat 
per Qualtrics XM Institute ha analitzat la mentalitat actual dels 
consumidors tenint en compte que l’economia empeny les per-

sones a prendre decisions complicades sobre on i com gastar 
els diners. La seva investigació s’ha basat en una enquesta 
realitzada a més de 33.000 consumidors a 29 països, inclosos 
aproximadament 1200 a Espanya.

Una de les conclusions principals de l’estudi és que parlar amb 
un agent servicial i empàtic importa més als clients que tenir un 
temps d’espera curt. Una altra dada és que els clients que qua-
lifiquen la seva interacció com una experiència de cinc estre-
lles tenen més del doble de probabilitats de comprar més que 
aquells que van puntuar una marca amb dues tres estrelles.

Les tendències de consum que marcaran el 2023 són:

• La fidelitat del consumidor, que es guanyarà mitjançant conne-
xions personals, no de l’eficiència.
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• La paciència del consumidor, que, si s’esgota, afavorirà el salt 
d’una marca a una altra.

• El feedback no estructurat, que guanya importància a l’hora 
d’entendre les necessitats canviants del consumidor.

En el cas d’Espanya, l’estudi de Qualtrics recull que quan un 
consumidor parla amb un agent empàtic, és 5,2 vegades més 
probable que estigui satisfet amb l’experiència general que els 
consumidors que no estaven contents amb l’atenció de l’agent. 
Per contra, els consumidors amb un temps d’espera curt tenen 
2,7 vegades més probabilitats d’estar contents amb la interac-
ció general que els que estan insatisfets amb el temps d’espera.

A més, més de la meitat (el 55%) dels consumidors espanyols 
afirma haver tingut problemes d’atenció al client que no s’han 
resolt, i el 36% no està satisfet amb l’empatia d’un agent, se-
gons apunta l’informe Tendencias Globales de Consum 2023, 
elaborat per Qualtrics XM Institute, i que El Butlletí de l’AMIC 
acosta als seus lectors. CLICAR AQUÍ (Font: Marketing Directo 
– infografia: FoodRetail)

L’Observatori de la Qualitat 
Lingüística analitza la publicitat en 
nou ràdios dels territoris de parla 
catalana

L’Observatori de la Qualitat Lingüística (OQL), projecte de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha pu-
blicat l’Informe sobre la qualitat lingüística en la publicitat radio-
fònica. Es basa en un corpus de 103 anuncis emesos durant el 
mes de març del 2022 en nou ràdios —públiques i privades— 
de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra.

Tot i això, gairebé una de cada quatre falques (vint-i-cinc en to-
tal) conté algun error, és a dir, algun fenomen que no és genuí o 
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gramatical i que és inacceptable en qualsevol context. Afecten 
especialment la qualitat lingüística fenòmens com l’ensordiment 
d’una s sonora o l’omissió d’un pronom feble. Per exemple, en 
deu falques (de 103) la s sonora es pronuncia sorda, ja sigui 
sistemàticament (en tres) o bé en certes posicions (en set). I en 
tres falques s’omet incorrectament el pronom en.

L’estudi està desgranat en quatre grans eixos (fonètica, morfo-
logia, sintaxi i lèxic), seguits d’uns comentaris sobre aspectes 
discursius. Ara bé, al marge de les dades i les valoracions rela-
cionades amb la qualitat lingüística, l’informe presenta altres in-
formacions interessants: constata, per exemple, que molts dels 
anunciants que fan publicitat en català no ofereixen aquesta 
llengua en el seu web. També reflexiona sobre la conveniència 
d’establir un protocol de rectificació en el cas dels anuncis que 
contenen algun error i que han de sonar durant un període llarg 
de temps.

El Butlletí us facilita l’Informe sobre la qualitat lingüística en la 
publicitat radiofònica, de l’OQL. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – 
infografia: Artspace)
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El futur del periodisme, a debat: 
noves eines, nous formats i nous 
llenguatges per atraure una audiència 
més jove
Per Miguel Giménez / elDiario.es

Com sorgeixen els nous grans mitjans digitals, l’aposta pel po-
dcast com a plataforma de difusió de continguts d’àudio, la uti-
lització dels nous formats (Twitch o TikTok, però també d’altres 
ja no tan nous com el podcast o Instagram) per a la difusió de 
contingut periodístic o la importància del tractament de dades 
(big data). València ha estat l’escenari en què s’ha debatut so-
bre com s’està adaptant el periodisme a la nova realitat, a unes 

eines noves, nous llenguatges i una audiència que reclama al-
tres formats més atractius per accedir a la informació.

El Palau de les Comunicacions va acollir la jornada ‘El futur del 
periodisme al present. Nous llenguatges i redefinició del concepte 
periodista’, un debat organitzat per la Unió de Periodistes. Hi han 
participat, entre d’altres, Ignacio Escolar, director d’elDiario.es; 
María Jesús Espinosa dels Monteros, responsable d’Àudio a Prisa 
Media; Jorge Luna, director de continguts a ‘Eh!’; i Sara Carmona, 
redactora en cap de dades a ‘Relevo’ i analista de dades a LaLiga, 
que han protagonitzat la taula ‘Reinvenció dels mitjans de comuni-
cació i el perfil del futur periodista’, moderada per la periodista d’’El 
Mundo’ i expresidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre.

Tal com reconeixien Escolar i Espinosa, els mitjans necessi-
ten atraure una audiència rejovenida i, també, més feminitzada 
que té altres hàbits de consum d’informació: “Hem d’obrir-nos 
a noves veus i nous perfils, com ara editors sonors, dissenya-
dors sonors, audioperiodistes, professionals que entenguin el 
so com una eina narrativa...”, ha apuntat la responsable d’Àudio 
de Prisa Media, que ha indicat també: “En els propers anys 
utilitzarem eines que avui encara no existeixen”. “I es tractaran 
temàtiques que avui no existeixen”, ha ressaltat Carmona.
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Segons Luna, “cal atendre els nous formats i els nous models 
de comunicació, que també són periodisme” i com, ha assen-
yalat Carmona, cal adaptar el llenguatge al format: “La clau és 
tenir un contingut veraç, competent , i després ser capaços de 
contar una història en tres minuts amb el llenguatge apropiat 
per a la plataforma que utilitzes i l’audiència a què et dirigeixes”.

El director d’elDiario.es ha explicat que, per atraure els lectors 
joves, cal tenir periodistes joves “que parlin de coses que in-
teressen els lectors joves. Hi ha d’haver professionals joves 
capaços de comunicar a les plataformes que ells utilitzen, si 
no, és impossible”. Sobre això, Espinosa ha reivindicat que es 
necessiten periodistes joves, “però també cal que hi hagi joves 
als llocs directius”.

I a tot això, atraure unes audiències joves, sense deixar de ban-
da les que ja es tenen als grans mitjans: “Mantenir l’equilibri 
és enormement complicat, ja que corres el risc d’expulsar el 
teu públic tradicional per centrar-te massa en els joves”, ha 
subratllat Espinosa en relació al cas de la ràdio i la seva con-
vivència amb el món del podcast, “És molt important que no 
deixem d’atendre les persones grans, a qui la ràdio tradicional 
acompanya”.

El director d’elDiario.es ha posat èmfasi que la utilització 
d’aquests nous formats, com la incorporació del vídeo (que no 
tenir una televisió, “no té sentit fer el que ja existeix, però pitjor), 
amb nous perfils de professionals a els que es valora molt la 
formació en vídeo i dades, així com l’especialització i noves 
eines, no està renyida amb el model tradicional de periodismes: 
”Apostem per un periodisme de qualitat, generat pel pagament, 
però que no deixa de ser un periodisme hiperclàssic molt simi-
lar al model de periodisme del ‘Watergate’“. 

El ‘big data’ “enriqueix el debat”.- Carmona ha defensat la 
utilització del periodisme de dades, perquè “enriqueix el debat. 
Aplicar la dada a un discurs permet entendre, en el nostre cas 
l’esport, de manera molt diferent”. “No es tracta de dir que un 
jugador és molt bo perquè jo tinc la percepció que és molt bo, 
sinó perquè les mètriques així ho indiquen”, ha dit, i ha reclamat 
que els mitjans donin cabuda al ‘big data’ i que hi hagi formació 
especialitzada.

La redactora en cap de Relevo ha reivindicat periodistes “ambi-
ciosos”, i per això ha exigit que millori la formació: “El principal 
problema el trobem a les aules on, a excepció de quatre exem-
ples, et trobes amb una persona que ve a llegir-te un ‘power 
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point’ que igual té deu o dotze anys, de manera que surts de la 
facultat sense motivació. Calen professors que sàpiguen trans-
metre”. (Il·lustració: informauva.com)
  

Imprescindible per a periodistes: 
Omni Calculator, per comprovar les 
teves matemàtiques

La propera vegada que necessiteu convertir milions en milers 
de milions o una distància en el nombre de barres de xocolata, 
aquest lloc web us dóna un cop de mà. Omni Calculator és 
un lloc web amb centenars de calculadores que permeten als 
periodistes convertir pràcticament qualsevol dada en una altra 
unitat i a cost zero: és gratuït!

Com els serveix als periodistes? La majoria dels periodistes 
no se senten còmodes amb les matemàtiques. Però les bones 
dades fan que una història sigui més forta i sovint ajuden el lector 
a entendre temes complexos. No vol dir que l’ús correcte dels nú-
meros és essencial per a un informe fiable. Per ajudar-los, Omni 
Calculator, una startup polonesa, va crear centenars de calcu-
ladores personalitzades que resolen problemes de la vida real.

Hi trobareu gairebé qualsevol cosa: calculadora de costos de 
tall de gespa, calculadora de petjada de carboni de vol, calcu-
ladora de passos per a calories, calculadora de ninot de neu o 
un convertidor d’unitats estranyes que us permet convertir, per 
exemple, una distància en el nombre de barretes de xocolata o 
llibres de Harry Potter.

A més de les pràctiques calculadores, també podeu descarre-
gar una guia gratuïta Making it Count que us ajudarà a domi-
nar els conceptes bàsics del periodisme de dades i aprendre a 
comprovar les vostres matemàtiques. (Font: Journalism – info-
grafia: Soft & Apps)
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Google alerta de quatre apps amb 
codi maliciós a Android
Segus escriu Bárbara Bécares a Gembeta, el web d’informació 
sobre ciberseguretat Malwarebytes ha alertat de diverses apli-
cacions que van estar disponibles i que han estat descarrega-
des a més d’un milió de dispositius . Estaven infectades d’un 
tipus de codi maliciós (malware), anomenat adware (un virus 
molt comú a les apps), que omple els dispositius d’anuncis 
emergents que són perillosos. Google ha confirmat que la in-
formació és certa.

“Les aplicacions identificades a l’informe ja no estan disponibles 
a Google Play i el desenvolupador d’aquestes apps ha estat ex-
pulsat” de la plataforma, ha explicat un portaveu de Google a ZD-
NET. No obstant això, encara que les aplicacions ja no estan dis-
ponibles per a baixar, els usuaris que les hagin instal·lat seguiran 
estant infectats pel codi maliciós (malware). Per netejar el telèfon 
d’aquestes perilloses apps has de desinstal·lar-les manualment.

Les quatre aplicacions identificades com a malicioses eren 
d’un desenvolupador anomenat Mobile apps Group i són les 
següents: ‘Bluetooth Auto Connect’, ‘Bluetooth App Sender’ , 

‘Mobile transfer: smart switch’, i ‘Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB 
‘. Només l’aplicació Bluetooth Auto Connect ha tingut més d’un 
milió de descàrregues i feia almenys dos anys que era a Google 
Play. (Font: MAE)

Instagram facilita els posts 
programats a la seva app

La programació de continguts, una funcionalitat que hauria 
d’haver aterrat a Instagram  ja fa força temps (tal com confes-
sa Adam Mosseri, el cap de la famosa xarxa social), serà una 
realitat per fi en aquesta plataforma. Així ho anunciava aquesta 
setmana Mosseri en un vídeo compartit a través del seu compte 
personal a Instagram.
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Fins ara, i per a disgust dels creadors, la programació de con-
tinguts a Instagram només era possible a través de l’eina Face-
book Creator Studio i d’aplicacions externes.

Amb la seva recent estrenada novetat Instagram pretén congraciar-se 
amb els creadors, molts dels quals s’han queixat amargament en els 
últims mesos per l’opac funcionament de l’algorisme de la xarxa social 
i per veure’s forçats a crear més Reels i publicar menys posts al feed. 
I és que, acollotada pel creixent apogeu de TikTok, la filial de Meta es 
mira cada vegada més al mirall de la xarxa social oriünda de la Xina.

Més enllà de la programació de continguts, Instagram ha anun-
ciat una segona novetat que afecta en aquest cas la web per 
a dispositius desktop de la xarxa social. La web de marres ha 
estat redissenyada per ser «més neta, més ràpida i més fàcil 
d’utilitzar» i treure profit al «multitasking» a la xarxa de xarxes. 
(Font: Marketing Directo – infografia Mercado Negro)

Què és CapCut i com funciona
CapCut és una aplicació desenvolupada per ByteDance , els 
propietaris de TikTok, que s’ha convertit en una de les apps més 
descarregades a tot el món al mes d’abril, aconseguint colar-se 

al top 10 tant de Google Play Store com d’Apple Store. CapCut 
és una app dedició de vídeo amb opcions orientades als vídeos 
en vertical de TikTok, com explica Jaume Vicent a Trece Bits.

CapCut està disponible per a dispositius Android i iOS, però 
també per a PC des del navegador Google Chrome o utilitzant 
algun tipus d’emulador Android. És gratuïta i compta amb més 
de 200 milions de descàrregues a les botigues de Google i 
Apple. A què es deu el seu èxit?

La funcionalitat principal de l’app és facilitar l’edició de vídeos 
curts en formats vertical, amb la possibilitat de retocar vídeos 
que hagin estat gravats en 4K i HDR. No és una app d’edició de 
vídeo qualsevol, la seva principal característica en la senzillesa 
que realitza per a qualsevol usuari carregar un vídeo i editar-
lo des de CapCut, ja que disposa d’una interfície molt simple i 
intuïtiva, per la qual cosa és una app accessible per a qualsevol 
usuari, fins i tot aquells poc acostumats a ledició de vídeo.

L’aplicació disposa de les funcionalitats típiques d’un editor de 
vídeo com ara la possibilitat de tallar, canviar la velocitat de 
reproducció, avançar o retrocedir, enganxar diversos vídeos o 
afegir imatges. (Font: TreceBits)
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Com veure el Mundial de Qatar 2022 
gratis per televisió online i apps
Per Antonio Vallejo / Genbeta

El Mundial de Qatar 2022 és a tocar. Aquest diumenge, dia 20, 
s’inaugura la darrera edició d’aquesta competició, un mundial que 
podrem seguir des de qualsevol dispositiu de manera molt fàcil.

En aquest article et mostrem com pots veure gratis tots els partits de 
la selecció espanyola de futbol i d’altres de la competició, així com la 
forma de veure les 64 trobades del mundial i programació exclusiva.

Tots els partits que pots veure gratis
En aquest cas estem davant un Mundial atípic, ja que es desen-
voluparà els mesos de novembre i desembre arran de les altes 

temperatures que hi ha a Qatar. En total es disputaran 64 partits 
entre les seleccions dels diferents països, fins que una es pugui 
alçar amb la Copa del Món.

Gràcies al fet que RTVE s’ha fet amb els drets de retransmis-
sió del mundial per veure’l a la TDT, els usuaris podran gau-
dir d’un total de 20 partits dels 64 de forma totalment gratuïta. 
D’aquesta manera, a través del canal La 1 podreu veure un bon 
grapat de partits d’aquesta competició. Sota aquestes línies et 
deixem tot el que pots veure de franc:

• Tots els partits de la selecció espanyola.
• El partit inaugural de Qatar contra l’Equador.
• Un partit de cada grup a la fase de grups.
• 4 partits de vuitens de final.
• 2 partits de quarts de final.
• Les semifinals.
• La final del mundial.

Per veure tota aquesta programació de forma online ho podeu fer 
des de la pàgina web o aplicació mòbil de RTVE, i seleccionant 
el canal de ‘La 1’ per poder veure tots els partits. A més de l’app 
oficial, cal esmentar que també teniu la possibilitat d’accedir a 
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aquest canal des de les webs i aplicacions de TDTChannels, Ti-
vify, MiTeleOnline, Teledirecte, o TV Online, entre moltes altres.

L’opció de pagament: els 64 partits del mundial

En cas que vulguis gaudir de cadascun dels partits que es dis-
puten en aquest mundial, és a dir, els 64 partits, tens dues op-
cions: Gol Mundial o Movistar+ Plus.

Gol Mundial ofereix els 64 partits de la competició a un preu de 
19,99 euros. D’aquesta manera, mitjançant el pagament únic 
del preu, tindrem accés a tots els partits des de qualsevol dis-
positiu, és a dir, ordinadors, mòbils, Smart TV, i altres.

Si, per contra, l’opció de Movistar+ Plus et resulta més crida-
nera, aquí també podràs veure tots els partits del mundial, així 
com programació exclusiva dedicada als encontres. En aquest 
cas, els usuaris que tinguin contractat el paquet LaLiga, o el de 
Tot el futbol, tindran la possibilitat de veure tots els partits del 
Mundial de Qatar 2022. D’aquesta manera, aquells que vulguin 
veure els partits des del navegador o els dispositius mòbils, 
podran fer ús del web o app de Movistar+ Plus. (Fotografia: 
Betway Insider)

El periodisme automatitzat se centra 
en el nou informe d’INMA

Escrit per l’editora del bloc d’idees d’INMA, Paula Felps, 
l’informe d’INMA afirma que les redaccions estan aprenent a 
abraçar l’automatització, ja que el temor que els robots prenguin 
la feina dels periodistes comença a minvar. L’automatització 
s’està veient ara com una eina més i un company de la feina 
d’un escriptor, no com un competidor. L’informe suggereix que 
tothom pot respirar un sospir d’alleujament en entendre que, 
mentre els robots transformen la redacció, no són aquí per 
substituir els humans. 
  
Amb més empreses de mitjans de comunicació interessades a uti-
litzar l’automatització, Felps argumenta que la pregunta ara es con-
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verteix en com començar. A l’informe, detalla els passos recoma-
nats per Cynthia DuBose, vicepresidenta de creixement d’audiència 
i monetització de contingut de McClatchy als Estats Units.
  
“How Automated Journalism Is Shaping the Future of News Me-
dia” investiga com els últims anys han donat excel·lents exem-
ples de com l’automatització pot accelerar i millorar els informes 
amb dos grans menjars per emportar:

• L’automatització és bona per als resultats.
• El periodisme automatitzat allibera temps per als periodistes, 
però no substitueix.

Entre els casos d’estudi de l’informe hi ha els reporters i dades 
i robots (RADAR) del Regne Unit, NTM a Suècia, i els noruecs 
Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad i FVN.
  
El que pot esperar la indústria de les notícies és que el perio-
disme automatitzat continuarà donant forma a les empreses de 
mitjans, al periodisme que produeixen i a com això afecta el 
seu model de negoci. Aquest nou informe d’INMA aprofundeix 
en per què és important, com es veu i com poden començar els 
equips de mitjans de comunicació.

“How Automated Journalism Is Shaping the Future of News Me-
dia” està disponible al preu de 795 dòlars americans. Les co-
mandes es poden fer des de https://www.inma.org/reports.cfm 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Periódico ha provocat pèrdues de 
10 milions d’euros a Moll des de la 
compra del Grup Zeta
El grup que presideix Javier va registrar l’any passat pèrdues 
2,68 milions d’euros amb el vaixell insígnia del Grup Zeta. És 
a dir, El Periódico de Catalunya. Així figura a la memòria de 
comptes que ha dipositat l’empresa al Registre Mercantil, a 
la qual ha accedit Vozpópuli a través de la plataforma Insight 
View, i ho explica Rubén Arranz.

A l’informe anual, l’auditor -Crowe- explica que, el 2021, “per 
tal de restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni” de 
l’empresa, els seus socis van fer aportacions per un import de 
2,6 milions d’euros. “Adicionalment, el 2020 es van cancel·lar 
deutes amb empreses del grup, amb abonament a resultats ne-
gatius d’exercicis anteriors” per 6,8 milions, expressa. L’editora 
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reconeix que la crisi de la Covid-19 ha impedit que les mesures 
que va posar en marxa per impulsar el negoci hagin donat “els 
fruits esperats”. Tot i això, confia que el 2022 es tanqui amb un 
“resultat positiu”, segons indica el document.

Aquest rotatiu va comptar amb una difusió mitjana de 32.000 exem-
plars diaris durant l’exercici 2021, cosa que va suposar un descens 
del 14,7% si es compara amb el 2020. En els últims mesos del 
2016, aquesta dada era d’una mica menys de 80.000 diaris.

No es pot dir, ni de bon tros, que la situació d’ El Periódico si-
gui un ‘cas aïllat’, ja que afecta la totalitat de les empreses de 
mitjans de comunicació, que durant els últims anys han estat 
víctimes d’una tempesta perfecta. Principalment, per la caiguda 
del negoci tradicional, per l’elevada competència a l’entorn di-
gital i pels importants costos fixos amb què els grans grups van 
afrontar la tempesta. (Font: VozPópuli)

Vuit alternatives de Twitter per als 
periodistes

Des que Elon Musk es va fer càrrec de Twitter el mes passat, 
ha estat una mica de carnisseria. Va acomiadar la meitat de 
l’empresa i va delmar els equips de moderació de contingut, 
que al seu torn van animar els trolls . La marca verificada, apa-
rentment un marcador d’autenticitat, s’ha limitat a una subscrip-
ció inicial de 8 dòlars al mes a Twitter Blue, alimentant els imi-
tadors i obligant els usuaris a registrar-se o perdre el seu estat 
verificat, segons explica Marcela Kunova a Journalism.

Des d’aleshores, molts periodistes van fer grans declaracions 
sobre abandonar la plataforma. El problema és que no hi ha 
cap lloc on vagin tots els altres. Fins ara, la majoria continuen 
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utilitzant Twitter de mala gana mentre configuren comptes pro-
visionalment en altres plataformes.

Mastodont.- Aquesta plataforma descentralitzada i de codi 
obert es va llançar fa sis anys, però des que Musk es va fer 
càrrec de Twitter, s’ha informat que gairebé mig milió d’usuaris 
nous es van registrar. Es diu que Mastodon ofereix una expe-
riència semblant a Twitter, amb l’avantatge addicional que no es 
pot vendre ni fallar perquè no té un sol propietari. Podeu trobar 
la llista creixent de periodistes que ja s’han unit a la plataforma 
aquí i afegir el vostre maneig si decidiu fer el salt.

Els usuaris poden crear un perfil, pujar fotos i vídeos i publicar 
“toots” (missatges de fins a 500 caràcters), la qual cosa és una 
gran notícia per a aquells que han lluitat amb la brevetat a Twit-
ter. Altres funcions semblants a Twitter inclouen línies de temps, 
“impulsos” que són bàsicament retuits i “preferits”, també cone-
guts com “M’agrada” de Twitter.

Les altres alternatives són: Reddit. LinkedIn, Bluesky, Contra-
social, Cohost, Tribel i Parler. Les seves possibilitats i algunes 
més de Mastodont las trobarem en aquest link. (Font i infogra-
fia: Journalism.co.uk)

La portaveu del Govern espanyol 
suggereix que els mitjans reservin un 
espai a l’Executiu i La Moncloa aclareix 
que no és una proposta formal

Un portaveu del ministeri de la Presidència del Govern de l’estat 
ha aclarit que les manifestacions de la ministra portaveu Isabel 
Rodríguez sobre la necessitat que els mitjans dediquin un espai 
com el del temps per difondre informació pública no és una pro-
posta formal de l’Executiu, sinó una idea llançada en una xerra-
da informal. Les declaracions de Rodríguez han tingut lloc en el 
marc del col·loqui Reptes de la Portaveu del Govern a l’era de 
la postveritat, juntament amb els exportaveus del Govern Rosa 
Conde i Pío Cabanillas, i l’exdirector de premsa de Presidència 
del Govern d’Adolfo Suárez, Fernando Ónega.

En aquest context, la ministra portaveu ha plantejat que els mitjans 
de comunicació reservin un espai per a la informació pública, com 
el que es destina als serveis meteorològics als informatius, que 
vagi més enllà dels “interessos esbiaixats”. “Tenim la necessitat 
que la ciutadania accedeixi amb veracitat, hauríem de reservar un 
espai d’informació pública a cada informatiu”, ha afirmat.
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Posteriorment, un portaveu del Ministeri ha aclarit que aquesta 
reflexió només era part d’una xerrada informal i que no es tracta 
d’una proposta formal.(Font: El País)

Acomiadaments massius al sector 
tecnològic en 15 dies

Els acomiadaments massius estan marcant el que portem de 
tardor al sector tecnològic. Només en les dues últimes setma-
nes de novembre, més de 24.000 persones han perdut els seus 
llocs de treball en empreses com Meta, Twitter o Salesforce se-
gons el portal layoffs.fyi, un lloc web que comptabilitza tots els 
acomiadaments de les tecnològiques, encara que la xifra pro-
bablement sigui més gran. L’últim gegant a anunciar acomia-

daments ha estat Amazon: prescindeix de 10.000 persones en 
una de les retallades de personal més grans de la seva història.

L’ombra de la recessió ha fet que el sector sencer s’hagi 
d’estrènyer el cinturó. Gegants de la talla de Netflix o TikTok 
van créixer exponencialment durant la pandèmia en un moment 
en què els negocis digitals van viure una forta accelerada. Ara, 
totes s’han vist obligades a treure les tisores i fer importants 
retallades davant l’actual clima macroeconòmic marcat per una 
inflació creixent, l’evaporació dels diners procedents del capital 
risc i la por per la caiguda de la borsa.

Fins ara, Sunday Pichai, actual CEO d’Alphabet, empresa ma-
triu de Google, ha evitat dur a terme acomiadaments massius 
tant sí com no. Sí que ha tancat diferents projectes a la seva 
àrea d’R+D , però aquestes retallades estan lluny de la magni-
tud de les dutes a terme per Meta i companyia, i haurien afectat 
un centenar de treballadors.

No obstant, tal com va informar The Register, la companyia 
tecnològica el que està fent és fer acomiadaments silenciosos. 
Segons el mitjà, aquesta pràctica consisteix que la companyia 
promociona un empleat perquè es canviï de departament i li 
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donen un temps determinat. L’empleat ha de fer la cerca de 
la nova destinació pel seu compte i, si se li esgota el temps 
acordat, directament se’n va al carrer. (Font: Bussines Insider – 
infografia: La Opinión LA)

Formació al Col·legi de Periodistes
Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Curs Pre-
sencial. Lleida, Dissabte 26 de novembre (De 10.00h a 14.00h) 
- Els participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, 
aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil o la 
tauleta deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar pe-
ces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a través 
de mitjans com per satisfer les necessitats audiovisuals de la 
seva organització o client.

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

Curs avançat de comunicació inclusiva i no sexista.- Sessió 
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 re-
cursos presentats per la docent, s’analitzaran notícies, webs, tex-
tos legals, fotografies, cartells, vídeos, infografies, 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 
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 i enregistrada. 
Dijous 24 de novembre (De 09.30h a 13.30h) - En aquesta 
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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.

Taller de LinkedIn.- Sessió on line en directe i enregistrada. 
Dijous 1 de desembre (De 09.30h a 13.30h) - En el taller de 
LinkedIn tractarem com treballar el perfil, les connexions, els 
missatges, els grups i com fer networking i explorarem les tèc-
niques per cercar informació.

Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs on line sense 
restricció horària. Del dijous 1 al 22 de desembre (10 hores) 
- Amb aquest curs, dirigit per Adrià Caballero, l’alumnat am-
pliarà els seus coneixements en redacció, aportant les eines 
que necessita per adaptar la forma d’escriure al que demanden 
els gestors de continguts, el posicionament i la forma en què 
l’usuari consumeix la informació actualment.

Optimització de SEO.- Curs on line sense restricció horària. Del 
dilluns 7 de novembre al 2 de desembe (10 hores) - L’objectiu 
d’aquest nou curs, impartit per Pilar Yépez, és entendre que 
el SEO és un procés d’optimitzacio continu i constant en què 

l’auditoria i l’anàlisi es converteixen en palanques per imple-
mentar millores. Partint dels coneixements adquirits en el curs 
d’Introducció al SEO, entendrem cap a on va el SEO actualment, 
repassarem SEO intern i extern de forma més tècnica i amb més 
profunditat i aprendrem a auditar la nostra execució diària. 

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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Neix “Comunicando Futuro”, un 
fòrum que advoca pel periodisme 
tradicional i les noves tecnologies 
contra les ‘fake news’
Per Chema Rodríguez Morais / Heraldo de Aragón

“El periodisme de qualitat, el rigorós, és la millor teràpia contra 
la desinformació”. Amb aquestes paraules ha iniciat Fernando 
de Yarza, president d’Henneo, la seva intervenció a Comuni-
cando Futuro, un fòrum creat per parlar de com afrontar el pe-
riodisme del demà, i que mira molt a les formes tradicionals 
d’informar, segons els participants a la jornada, l’única manera 

de combatre les ‘fake news’. “Sóc raonablement optimista res-
pecte al futur del periodisme, que ha de passar per combinar 
els valors tradicionals amb l’abraçada a les noves tecnologies”, 
ha explicat l’editor de 20minuts, que ha confiat la recepta de 
l’èxit a tres ingredients: “La humilitat, el esforç i el compromís”.

De Yarza ha estat un dels ponents d’aquest nou fòrum, que ha 
reunit figures importants de la comunicació a Espanya. Aquesta 
cita, que vol ser anual, ha estat impulsada per Alejandro Eche-
varría, president d’honor de Mediaset, que també ha compartit 
durant la presentació la necessitat de tornar al passat per en-
carar els nous reptes: “El valor de la bona comunicació no ca-
duca”, ha dit. D’aquesta manera, ha assenyalat que el fòrum es 
crea sota un lema que agrupa tota la professió en una mateixa 
finalitat: “Una societat ben informada és una societat millor”.

En aquest mateix sentit, el president d’Henneo ha apostat per 
l’editor de premsa “independent i compromès” com una figura 
vital per fer una feina periodística creïble i que contribueixi a 
enfortir els mitjans. I s’ha mostrat convençut que, malgrat els 
dubtes que generen al sector la transmissió de bulls o l’ús de 
les xarxes socials , hi ha models d’èxit que es fonamenten en el 
periodisme més tradicional.
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De Yarza ha compartit taula rodona amb Juan Luis Cebrián, 
que ha considerat que internet és un “element democratitza-
dor” que, tot i això, ha portat “un enorme caos i desordre”, per 
la qual cosa ha advocat per ordenar-lo perquè el periodisme i 
la comunicació segueixin sent “el basament del funcionament 
de la democràcia”. A la trobada, moderada per la periodista de 
TVE Ana Blanco, també hi ha participat Ignacio Escolar, director 
d’Eldiario.es, que ha explicat que els mitjans no han tingut “anti-
cossos” suficients per afrontar la “nova propaganda”, i ha posat 
com exemple les eleccions dels EUA en què va guanyar Trump. 
En qualsevol cas, ha demanat no generalitzar quan es parla de 
premsa digital,hi ha grans professionals.

La I jornada de la Fundació Comunicant Futur, Alejandro Echeva-
rría, s’ha celebrat a la seu a Madrid de la Universitat de Navarra. 
La degana de la Facultat de Comunicació, Charo Sádaba, ha des-
tacat la necessitat que la professió periodística contribueixi a la 
salut de la democràcia. “L’auge de la desinformació fa que la tas-
ca dels periodistes sigui vital, ja que un debilitament dels mitjans 
comporta un deteriorament de les democràcies”, ha manifestat.

De la mateixa institució, el catedràtic de Periodisme Ramón Sa-
laverría ha parlat sobre l’Observatori Iberifier, que compleix un 

any dedicat a analitzar l’ecosistema mediàtic d’Espanya i Por-
tugal, a neutralitzar continguts falsos a través de la intel·ligència 
digital i a la posterior verificació, i veure així mateix a mitjà i llarg 
termini l’impacte d’aquestes informacions. Segons ha manifestat, 
a la Península Ibèrica hi ha avui 5.177 mitjans digitals, cosa que 
els converteix en els més estesos actualment. Segons un estudi 
de l’Observatori que està proper a finalitzar, el 88% dels enques-
tats consumeixen gairebé cada dia premsa digital i, tot i això, els 
usuaris creuen que és el tipus de mitjà que publica més contin-
guts desinformatius (un 36,4%), seguit de la televisió (28,4%). 
En tot cas, la percepció majoritària és que les xarxes socials són 
el principal escenari de la desinformació, que molts identifiquen 
amb opinions discrepants. “La desinformació també es comunica 
per proximitat”, li ha confiat Salaverría a Ana Blanco.

Durant la jornada, també ha pres la paraula Juan Carlos Es-
cotet, president d’Abanca, que col·labora en aquest nou think 
tank de comunicació. Escotet ha interpel·lat els presents so-
bre com abordar la informació en un món cada vegada més 
crispat, cosa que, opina, no concerneix només els comunica-
dors, sinó tota la societat. “Està en risc no només el futur de la 
comunicació, sinó el mateix dret de viure en democràcia”, ha 
conclòs Escotet.
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Per la seva banda, Xavier Uribe, CEO de sherpa.ai, empresa 
dedicada a la intel·ligència artificial, ha explicat com aquestes 
tecnologies poden predir situacions de tota mena, fins i tot es 
poden fer servir per fer front a les notícies falses.

Nombroses figures del món de la comunicació han assistit a 
posar en marxa aquesta iniciativa que ha començat amb bon 
peu. (Fotografia: Jorge París/Heraldo)
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Canvi de prioritats en els diaris de tot 
el món
Per Charlie, newsletter d’Il Post

Recentment, els que s’ocupen de les perspectives de les orga-
nitzacions de notícies de tot el món han començat a discutir si el 
The New York Times encara s’ha de considerar “un diari” o més 
aviat un proveïdor de diferents serveis, des de la informació a 
l’entreteniment, al consum comercial, als serveis tecnològics. I 
és cert que - forçats per la recerca de noves fonts d’ingressos 
- molts diaris de tot el món porten anys diversificant les seves 
activitats, allunyant-se també del core business de la informació 
(a Europa hi ha diaris, com Corriere della Sera, que venen bici-
cletes i taules plegables), i transforma els seus lectors en una 
oportunitat de promoció i distribució. 
 

Entre les activitats externes que mantenen una relació amb el 
treball i el saber fer periodístic hi ha les de “formació”: lliçons, 
cursos, discursos, seminaris, tallers, certament conserven un 
objectiu d’”informació” i exploten el coneixement periodístic, i 
hi ha una demanda creixent que ha empès moltes empreses 
a invertir i crear projectes: en alguns casos fins i tot molt cars i 
rendibles (els preus poques vegades s’expliquen públicament, 
amb una confidencialitat sospitosa), precisament perquè la de-
manda, en gran part de participants joves que busquen futurs 
professionals, és alta. Aquesta setmana també  Il Fatto Quoti-
diano, d’Itàlia, va presentar la seva “escola”, “una branca em-
presarial dedicada a la formació”. Són maneres de variar les 
possibilitats d’ingressos dels diaris, i d’oferir coneixements als 
qui subscriuen: l’únic que cal tenir cura i responsabilitzar-se’n 
és no donar una esperança desproporcionada a aquells -so-
bretot entre els joves- que estan disposats a pagar xifres exi-
gents amb l’esperança que es tradueixin en oportunitats. Com 
a periodista d’un diari que ha construït la seva pròpia estructura 
“educativa” eficient i remunerativa, va dir a Charlie: “Em pre-
gunto si no ens enganyem sobre el futur aturat”.

Hom coneix el desenvolupament que ha protagonitzat els esdeve-
niments dels diaris de tot el món en els últims cinc o sis anys: és 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA

https://x.ilpost.it/re?l=D0I5vfimmI1s8ssqgI1ITlaf2ju0nI5si09w&s=ONPJCJMJPMGECOIF&req=dmc_cid%3D3683%26cv_id%3D
https://x.ilpost.it/re?l=D0I5vfimmI1s8ssqgI2ITlaf2ju0nI5si09w&s=ONPJCJMJPMGECOIF&req=dmc_cid%3D3683%26cv_id%3D
https://x.ilpost.it/re?l=D0I5vfimmI1s8ssqgI2ITlaf2ju0nI5si09w&s=ONPJCJMJPMGECOIF&req=dmc_cid%3D3683%26cv_id%3D
https://x.ilpost.it/re?l=D0I5vfimmI1s8ssqgI4ITlaf2ju0nI5si09w&s=ONPJCJMJPMGECOIF&req=dmc_cid%3D3683%26cv_id%3D


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

a dir, el canvi de prioritats -en la recerca de la sostenibilitat econò-
mica- de la disminució dels ingressos publicitaris als obtinguts pa-
gant lectors, que han tornat en certa manera prometedors. L’abast 
del replantejament va ser diferent per a cada diari, i les possibili-
tats d’èxit a l’hora d’adquirir la voluntat de pagar i subscriure’s dels 
lectors depenen principalment de dos factors: la capacitat d’oferir 
continguts competitius, dels quals no hi ha altres ofertes competi-
tives, potser gratuïtes (cosa que no significa necessàriament con-
tingut “de qualitat”, sinó que satisfà les demandes identitàries o po-
lítiques dels lectors, o qualsevol tipus de “demanda” que no tingui 
cap altra oferta); i la credibilitat i confiança per part d’una comunitat 
de lectors, que són prou sòlids com per augmentar la voluntat de 
participar, de donar suport, de pagar.

En aquest context s’expliquen les opcions, els enfocaments i 
els diferents resultats dels diaris de tot el món en la construc-
ció de sistemes de pagament per part dels lectors, els murs 
de pagament, els missatges i les comunicacions, i també en 
l’orientació de la seva producció periodística. 

Què passa amb els tabloides? 
La majoria de diaris s’han mogut -ho han hagut de fer- en 
aquesta direcció, però no tots. Les excepcions són principal-

ment de dues categories: entre els diaris nadius en línia, al-
guns llocs que se senten més insegurs amb els criteris que 
hem esmentat (contingut competitiu, identitats fortes, lectors 
dedicats i motivats) i que deuen els seus resultats econòmics 
sobretot a una capacitat d’atraure un gran nombre de visites 
i, per tant, encara els ingressos publicitaris suficients encara 
resisteixen la introducció de projectes de pagament; Entre els 
diaris més tradicionals, la mateixa debilitat és, en canvi, típica 
principalment dels tabloides més populars i de menor qualitat, 
de vegades capaços de gran circulació i gran nombre de clics 
en línia, però sense una audiència suficient d’admiradors dispo-
nibles per donar suport a la seva feina pagant i sense contingut 
especialment diferent dels difosos pels principals competidors i 
mil productes en línia més. I, per tant, en dificultats per introduir 
mecanismes de pagament per part dels lectors.

Especialment per als britànics (on el tipus de “tabloide” té més 
història i més difusió) la manera més rendible de mitigar aquest 
límit és -explica un article a la web PressGazette- aprofitar 
l’idioma i estendre el nombre del seu trànsit al mercat nord-
americà i internacional. Això és el que ha fet fortuna del Daily 
Mail (però també de diaris de qualitat com el Guardian) i cap al 
qual altres també volen dirigir-se.
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I amb aquest enfocament estan en joc alguns nous projectes 
en línia que volen replicar les fortunes tradicionals de tabloides 
de baixa qualitat, sensacionalisme, xafarderies, justicialisme i 
populisme, en el nou context digital. Hi estan treballant alguns 
dels antics caps més famosos (i notoris) de diaris similars: Kel-
vin McKenzie, que va ser editor del Sun en el moment àlgid 
dels seus èxits als anys vuitanta i noranta; Martin Clarke, que 
recentment ha deixat la redacció del Daily Mail; Jimmy Finkels-
tein, ric antic editor del lloc nord-americà The Hill. (Fotografia: 
Il Fatto Quotidiano)
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Les xarxes socials generals estan en 
problemes. El principi del final?
Per Cyrille Frank, directora de formació / Mediarama

La presa de possessió de Twitter per part d’Elon Musk i la 
seva sèrie d’anuncis i mesures brutals han posat la xarxa en 
dificultats: acomiadaments massius, moderació “relaxada” (co-
mençant per la probable reincorporació de Trump), Twitter do-
nant els seus fruits...

No quantitativament: el nombre d’usuaris hauria augmentat 
un 20% . Això, gràcies a tots els trolls i grups de pressió atrets 
per aquest “vent de llibertat” que sembla prometre l’arribada del 
llibertari Musk.

Però qualitativament hi hauria una caiguda aparent d’usuaris 
actius com els periodistes, que es pregunten per alternatives a 
l’ocell blau.

Dificultats sobretot per part dels anunciants, per als quals 
aquests canvis caòtics no garanteixen una “seguretat de mar-
ca” òptima. GroupM, l’agència de compra de mitjans més gran 
del món, aconsella als clients que evitin el canal de mitjans 
“d’alt risc” Twitter.

Twitter ha estat un lloc “arriscat” per xatejar durant un temps. El 
2019 em vaig adonar que la xarxa havia canviat molt i s’havia 
convertit en una cursa de rates entre lobbies polítics i diversos 
grups de pressió.

A més, el gegant Facebook també té problemes. Meta, 
l’imperi de Mark Zuckerberg ha perdut centenars de milers de 
milions de dòlars a la borsa i ha acomiadat 11.000 persones, 
amb els seus ingressos publicitaris en declivi i la seva costosa 
fantasia de Metaverse que no s’enlaira.

Ian Bogost ho veu com una oportunitat per desfer-se de les 
xarxes socials, que creu que són perjudicials per a la societat. 
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Aquestes eines, en permetre a tothom expressar-se sobre tots 
els temes, en tot moment, sota la influència de l’emoció, accen-
tuen la discòrdia i la divisió social.

Comparteixo aquesta opinió de llarg fil.

Tanmateix, estem lluny d’aquest final profètic, perquè Facebook i 
Twitter continuen reclutant seguidors. Tanmateix, cal destacar que 
les xarxes que més progressen són més plataformes de publica-
ció que plataformes de discussió: Youtube, Instagram, TikTok.

Assenyalem també la retirada a la pròpia tribu on es troba 
en seguretat emocional, a través de missatgeria (WhatsApp, 

WeChat, Snapchat). Sense oblidar l’arribada de xarxes com 
BeReal, on la competència social fictícia s’esvaeix en favor 
d’una major sinceritat i benevolència.

Finalment, trobem una mica el límit de Dunbar: el nombre màxim 
de relacions socials que es poden mantenir seriosament (al vol-
tant de 150). L’ambient del saló social es va deteriorar a mesura 
que la sala s’omplia de gent en desacord amb la seva cultura 
i valors. Fi de la utopia de “tots els amics”; víctima col·lateral: 
obertura als altres. (Infografies: Mediarama)
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Així aconsegueix 20minutos ser líder 
d’audiència
Per Dircomfidencial

 

És un dels interrogants que més ressonen al sector dels mitjans 
de comunicació: Quina és la fórmula de l’èxit d’audiències de 
20minutos? El diari de Grupo Henneo és el més llegit a Espan-
ya amb més de 14 milions d’usuaris únics i més de 2 milions 
d’audiència mitjana diària, segons GfK.

El mesurador oficial certifica el lideratge en els darrers sis 
mesos d’un mitjà que compta amb menys de 70 empleats. 
Aquesta és, precisament, una de les característiques que, se-
gons el diari, els permet tenir més agilitat i capacitat de reacció 
per emprendre canvis urgents o informar sobre notícies d’última 
hora. La cobertura de la pandèmia en va ser un clar exemple, 

segons expliquen. “Vam ser els més àgils a informar sobre la 
Covid-19 i aquí vam disparar la nostra audiència”, asseguren.

Un dels constants propòsits del diari del Grupo Henneo és acon-
seguir que «tot allò que comptem arribi al lector de la manera 
més ràpida possible per tots els canals possibles». Consideren 
que són “molt eficients instal·lant-se als canals on hi ha els lec-
tors”. Ara bé, el gran repte aquí és fidelitzar més el públic jove.

La coordinació entre perfils digitals, clau de l’èxit
La direcció de la capçalera pensa que una altra de les claus de 
l’èxit és la coordinació total que hi ha entre l’equip d’audiències 
i el producte digital, sense cap mena de rivalitat o recel. En mol-
tes redaccions sembla que hi ha un mur entre àrees”. A més, 
comenten que van ser uns dels pioners a impartir formació en 
SEO a tota la redacció, una matèria que “tots els periodistes ja 
han interioritzat”.

Mentre tot el sector dels mitjans de comunicació bolca totes les 
seves esperances en els nous models de negoci, basats en els 
murs de pagament, 20minutos reafirma la seva idea que pre-
fereix mantenir el sistema dependent de la publicitat i descarta 
vies alternatives perquè “som coherents amb la naturalesa del 
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mitjà”. Això sí, la directora del diari, Encarna Samitier, subratlla 
que “el producte és gratis però és molt car fer-lo” i que “la qua-
litat d’un mitjà no té a veure amb com el lliures”.

20minutos ha decidit mantenir-se ferm en la seva posició 
mentre que els seus competidors han aixecat murs de paga-
ment. Aquest rellevant pas dels mitjans ha significat per al diari 
d’Henneo “una oportunitat que en el fons ens beneficia”. El can-
vi constant de portada i el redisseny de la mateixa, són com-
ponents diferencials que, al seu parer, també contribueixen a 
captar lectors.

Sense símptomes de crisi publicitària, «encara»
Pel que fa a la publicitat, factor que en la conjuntura actual plan-
teja més incògnites que certeses, asseguren que “amb tota la 
cautela, encara no hem notat mostres de crisi”. Les darreres edi-
cions que hem llançat estan plenes de publicitat. Està sent un 
bon final d’any en aquest sentit i el model de negoci funciona”.

La direcció del diari detecta que el tipus d’audiència a què es 
dirigeix és un altre dels punts d’èxit. “No ens dirigim a un pú-
blic amb un nínxol concret. El nostre nínxol és la gent que té 
inquietuds informatives i una ideologia oberta”. Opinen que a 

diferència d’altres diaris que “es dirigeixen a un tipus de lector 
menor en volum, nosaltres ens adrecem a una població majori-
tària d’Espanya, que no està posicionada en una única ideolo-
gia. En buscar un públic més ampli és més fàcil arribar a més 
gent”. (Fotografia: Dircomfidencial)
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Claus de Relevo, l’aposta de 
Vocento que aspira a captar el públic 
desencantat amb el periodisme 
esportiu
Per José Luis Rojas, periodista i professor de la Universitat de 
Sevilla / MIP-Universitat Miguel Hernández (Elx)

El periodisme esportiu s’ha convertit en el camp informatiu on 
ha impactat més la irrupció de nous actors comunicatius, que 
no només estan forjant nombroses comunitats d’interès al seu 
voltant, sinó que a més han arribat a desplaçar mitjans i pe-
riodistes d’una posició de primacia. a l’accés ple als protago-
nistes de les competicions, a través de plataformes digitals i 
xarxes socials. En aquest context de transformació de les orga-

nitzacions periodístiques resulta crucial diferenciar-se respec-
te a altres marques, mediàtiques o individuals, més encara en 
incorporar-se a un mercat amb tants competidors. En aquest 
article analitzem les claus editorials de Relevo, el mitjà digital 
llançat pel grup Vocento que aspira a recuperar una audiència 
desatesa per l’oferta esportiva actual.

En un ecosistema híbrid amb cada vegada més mitjans, pla-
taformes i creadors de contingut, el periodisme afronta el gran 
desafiament de (re)conquerir unes audiències que tenen més 
opcions que mai per triar però que alhora estan esperant que 
se’ls atengui i escolteu. En un moment en què sembla disminuir 
l’interès ciutadà per les notícies i augmentar la desafecció dels 
públics per la feina dels periodistes, sembla clara la necessitat 
per a molts mitjans de traçar estratègies editorials encaminades 
a mantenir o recuperar la credibilitat de les marques periodísti-
ques i a fer-les més atractives per captar l’atenció. 

Segons l’últim Digital News Report de l’Institut Reuters, entre 
els motius que expliquen l’allunyament d’una porció cada cop 
més gran de les audiències respecte als mitjans hi ha la detec-
ció de biaix informatiu, el fet de topar amb una agenda temàtica 
repetitiva i menys interessant , i també, entre els segments més 
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joves, la percepció que els mitjans aborden temes complexos 
que sovint no s’expliquen convenientment. Per tot això, es de-
dueix que els mitjans haurien de fer un esforç més gran a tenir 
presents aquestes qüestions i, com recepta Pepe Cerezo al seu 
llibre “Deconstruyendo los medios”. Com adaptar les empreses 
de comunicació a l’entorn digital, haurien de posar el focus a 
l’individu per adaptar-se millor a la transformació que comporta 
l’actual paradigma digital.

En aquest escenari complex i canviant, el periodisme esportiu 
s’està comportant com un camp molt dinàmic en què s’han posat 
en marxa nombroses emprenedories i mitjans que han intentat 
donar resposta, des de diferents prismes, a un nou model de 
fluxos i relacions comunicatives. Ara, per exemple, l’opinió de 
l’aficionat ha passat a tenir més rellevància mentre les fonts (es-
portistes i clubs) han pres la iniciativa a l’hora de comunicar-se 
directament amb els seguidors i de marcar l’agenda dels mitjans.

En l’àmbit internacional, els casos de Bleacher Report i, més 
recentment The Athletic, són dos clars exemples de models dis-
ruptius i innovadors al sector, que han fet reaccionar els legacy 
media fins al punt que van ser adquirits per grups de comunica-
ció majors per aglutinar-ne l’èxit i el gran volum de seguidors/

subscriptors. En el context nacional ha estat també constant 
des del 2008 la recerca de solucions periodístiques des de 
l’emprenedoria , amb el naixement de desenes d’iniciatives que 
en un percentatge important segueixen oferint continguts dife-
renciats i informativament rellevants, com poden ser els casos 
d’El Desmarque o Panenka.

Precisament a Espanya acabem d’assistir a l’enllumenament 
de Relevo ( relevo.com ), nou mitjà digital del grup Vocento sota 
la direcció de l’exdirector de Marca Óscar Campillo que arri-
ba per diversificar l’extensa oferta informativa sobre esports en 
aquest mercat. D’aquesta manera, aquest grup de comunica-
ció aposta de nou per obrir un diari esportiu digital una dècada 
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després que provés sort amb Grada360 , que va durar tot just 
un any i mig.

La construcció de la marca i la forja d’una comunitat, a RRSS
El projecte, el llançament del qual es va anunciar inicialment 
per a l’agost coincidint amb l’inici de la Lliga, va llançar la seva 
web el 6 d’octubre passat, després d’estar durant cinc mesos 
generant continguts a Twitch ia les xarxes socials Twitter, TikTok 
i Instagram. En aquesta fase preliminar, Relevo ha anat creant 
presència de marca i forjant una comunitat que ja supera els 
300.000 seguidors en la suma de les plataformes esmentades.

El procés de construcció de la marca, però, es va iniciar molt 
abans. Segons ens explica el seu subdirector, Hugo Cerezo (un 
altre ex Marca), el nom de Relevo va sortir cap al mes de ge-
ner durant les primeres reunions en línia de l’equip, aleshores 
només vuit persones, i en què va participar l’agència Tango, 
també pertanyent a Vocento. “La diferenciació és la nostra raó 
de ser. Sempre vam tenir clar que havíem de ser diferents per 
construir la nostra marca”, destaca Cerezo.

La marca Relevo es recolza en la voluntat de diferenciació i 
en l’esperit d’innovació com a atributs principals. Així, el pro-

ducte informatiu resultant és conseqüència d’un procés de re-
cerca desenvolupat durant els mesos previs al llançament del 
mitjà en què van fer més d’un centenar d’entrevistes a perso-
nes aficionades. Aquest estudi, fonamentat en les respostes de 
l’audiència, va permetre a Relevo “extreure unes conclusions 
que després ajudarien a donar forma i engegar el producte, tant 
en continguts com en usabilitat”.

Només esport com a leitmotiv i tres targets

“Creiem que tornar a parlar d´esport, del vell i bon esport de 
tota la vida, és una enorme innovació”. Aquesta idea, apuntada 
per Germán Frassa, director d’Estratègia Digital de Relleu, en 
una entrevista publicada a la newsletter ‘Tendències’ d’Ismael 
Nafría, s’ha convertit en una mena de leitmotiv que defineix i 
explica el perquè de Relleu . “La premsa esportiva digital en 
els darrers temps ha virat una informació que no té res a veure 
amb l’esport i s’ha desnaturalitzat fins al punt d’enterbolir o mo-
lestar l’usuari en l’experiència de lectura d’allò que els agrada”, 
explica Hugo Cerezo, que pren prestada una frase de l’agència 
Tango per deixar-ho encara més clar: “No venim a parlar de les 
dones dels futbolistes, sinó de les dones futbolistes”.
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Les dades recollides a l’estudi citat van servir a Vocento per 
identificar tres targets de públic que, al seu parer, estan sent 
“desatesos per l’oferta esportiva actual”. Al primer grup es tro-
ben els millennials desencantats de la premsa esportiva (“en-
tenem que la segueixen consumint però que estan una mica 
cansats de llegir coses alienes al món de l’esport”), les dones 
(“no se senten còmodes amb el que hi ha, per a elles la infor-
mació esportiva s’ha convertit en un terreny no edificant”) i la 
Generació Z (“són el gran repte perquè sabem que només són 
a xarxes socials i no acudeixen als mitjans”).

Les dones són protagonistes
L’estructura de continguts i el disseny de la web de Relevo res-
ponen a la priorització que es fa dels segments d’audiència ja 
definits. Pel que fa al contingut, que des del mateix mitjà defi-
nien en un fil a Twitter el dia de la seva presentació com el seu 
“killer feature”, treu el cap com a clara aposta editorial donar 
més visibilitat a l’esport practicat per dones, i dins seu, de ma-
nera molt especial, el futbol femení.

Sobre aquesta qüestió, la responsable d’Esport Femení de Re-
lleu , Sandra Sánchez Riquelme, comenta que entre els molts 
objectius que persegueixen, “un és el de convertir-se en un 

mitjà segur per a les dones”, ja que, segons ell, han detectat 
que “un alt percentatge de dones no consumeixen informació 
esportiva per desinterès, sinó perquè senten que el periodisme 
esportiu les deixa de banda per múltiples raons: des del to i el 
contingut de les informacions fins al llenguatge”.

En comparació amb l’oferta d’informació esportiva més tradicio-
nal, centrada eminentment en el futbol masculí, comptar amb 
un espai ampli per informar de les protagonistes de les competi-
cions, ia més fer-ho per parlar només dels seus èxits i fracassos 
esportius, sense caure en l’anècdota ni la condescendència, 
és una de les principals propostes de valor que ofereix Relleu.

Com assevera Sánchez Riquelme, la informació sobre esport 
femení “és una de les puntes de llança de Relleu ” per a una 
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plantilla que, encara en fase de construcció, està composta en 
més d’un 30% per dones, un altre avenç important més respec-
te a la realitat d’altres redaccions d’esports.

Disseny per a mòbils amb dos nivells de lectura
També en consonància amb els grups de públic més joves a 
qui aspira captar, el disseny web de Relevo dóna continuïtat 
al que s’ha fet al llarg d’aquests mesos en xarxes socials. Així, 
se segueix primant la verticalitat dels vídeos breus que acom-
panyen les informacions i de la disposició dels blocs a mode de 
timeline de Twitter en tres columnes (resultats, notícies, piula-
des d’última hora, en aquests disposats a manera de liveblog).

Segons Hugo Cerezo, el disseny, concebut per a dispositius mòbils, 
ha de servir com a reclam per atraure aquests targets esmentats, 
però sense renunciar a la resta de públics. Per això, “s’apel·la d’inici a 
una navegació inspirada sobretot a Tiktok (vídeo amb autoplay sense 
so que després ha d’activar l’usuari) que ens ofereix millor aparador 
possible perquè l’usuari atregui la història; a aquest se li mostra el 
substancial del contingut perquè després, si vol, pugui aprofundir”.

D’aquesta manera, a la web s’ofereixen dos nivells de lectura: 
la primera, d’una ullada, passant el dit per la pantalla o amb 

l’scroll de l’ordinador en uns segons, per veure titulars, resultats 
i imatges resum o algun highlight; i una segona, més reposada, 
sense estridències d’una publicitat que no envaeix els textos i 
gairebé sense hipervincles.

Aquest darrer aspecte és interessant perquè procura que el 
lector s’hi quedi i no es despisti saltant a un altre lloc, que apro-
fundeixi en els detalls del text i, sobretot, que el llegeixi complet 
per estar més temps de permanència a la pàgina. Si de veritat 
us interessa, us ho posa fàcil perquè el llegeixi fins al final. Al 
final de cada text sí que apareix una notícia relacionada, però 
només al final (“I el relleu passa a…”).

Tampoc apareixen comentaris (per això, diuen, hi ha les xarxes 
socials). Aquesta decisió també respon a l’objectiu de no des-
viar l’atenció del lector de la notícia i evitar que la conversa es 
derivi cap a una altra cosa, sovint no esportiva, tan habitual en 
aquests fòrums.

Del que es tracta amb aquest disseny és, en paraules de Ce-
rezo, de “trobar sempre una raó perquè l’usuari que arribi a la 
web se senti còmode llegint i torni” i, mentre hi sigui, “es faci el 
possible per atrapar la seva atenció i augmentar el temps de 
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permanència”, que és la mètrica que aporta més valor qualitatiu 
a les visites.

Innovació com a full de ruta
En aquest mitjà de Vocento, hi ha opinió i anàlisi, però mana la 
informació; les notícies d’última hora, els marcadors, els micro-
formats com la crònica exprés o la classificació amb comentaris 
breus afavoreixen el consum més ràpid; i tot això coexisteix 
amb l’opció d’anar a textos més llargs en històries, entrevistes 
guiades per vídeos (especejades al llarg del text) i reportatges 
amb investigació pròpia.

“El nom de Relevo ens ha de portar a innovar contínuament en 
formats i maneres de contar les històries. Per això tenim també 
un director d’audiències que treballarà amb redactors a veure 
els enfocaments i les estratègies de contingut que millor puguin 
funcionar. Ja tenim converses permanents per fixar les priori-
tats tant a la redacció com al producte, que han d’anar sempre 
de la mà per seguir millorant”, apunta el subdirector.

Relevo ha despertat una enorme expectació. Arrenca amb les 
mires posades en la innovació com a clau per marcar diferèn-
cies i aconseguir que aquest desencís que han detectat entre 

el públic aficionat es transformi en atracció per informar-se mi-
tjançant aquest nou mitjà. (Infografies: mip.umh.es)
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Molt periodisme, poca medicina, 
molta vagància
Per Ramon Reig / El Correo de Andalucía

Fa poc, Carlos Herrera va afirmar a la COPE que hi ha moltes 
facultats de Periodisme, més que de Medicina. I va mossegar 
una cosa així com que per al periodisme que es fa... Té tota 
la raó. A Andalusia li van dir des de la Junta socialista a un 
col·lega catedràtic que se n’anés a Màlaga a fundar una facul-
tat on s’estudiés periodisme. Ell va advertir que perquè si n’hi 
havia una a Sevilla i li van contestar: “Per això precisament”. El 
que Herrera no va dir és que, a més de tenir moltes facultats on 
s’estudia Periodisme, en força d’aquests centres no s’ensenya 
bé el periodisme. És el cas de la facultat de Sevilla. Jo arribo 
a fer classes, sempre a l’últim any de la carrera, i em trobo un 

personal majorment desmotivat, decaigut, passota, absentista. 
De vegades, ho confesso.

El nivell ja baixava promoció després de promoció, ho he com-
provat empíricament després de 31 anys impartint classes. 
Però amb l’arribada de la generació de nadius digitals ja és 
horrorós perquè no només no saben, per regla general, sinó 
que el pitjor és que no volen saber, lliuren la seva ment a una 
màquina i això anirà en augment, és el present i el futur, o ju-
gues amb el mòbil o li dius a l’Alexa aquella que t’ordeni la vida 
i et doni plaer musical a casa. O totes dues “ocupacions”. Els 
cervells es quedaran com passes o fulles caigudes de tardor. 
No m’estranya el que sento dir dels continguts de les xarxes 
socials. Vegem-ne les dades: unes cinc hores diàries amb les 
xarxes; dues hores amb el wasap, aproximadament, més el 
temps dedicat a sèries i evasions addicionals. Quan estudia 
aquest personal? Quines lectures serioses i sistematitzades, 
universitàries, cultiva l’alumnat? El resultat és el que és i la gent 
encarregada de prendre’s això molt de debò els riu les gràcies, 
no s’herniaran els clients.

En definitiva, s’uneix el context digital amb les mancances que 
porta l’alumnat des de l’ESO i des del batxiller i els periodistes 
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que formem. Sumem a això uns plans d’estudis que no inci-
deixen el que cal ni en matèries de redacció periodística ni en 
les noves tecnologies aplicades a la Comunicació i el Periodis-
me que és el que més demanen les empreses, unes empre-
ses que, la majoria aposten per una informació d’entreteniment 
concretada, per exemple, als típics titulars com “Els deu pobles 
més bonics de Sevilla”. Després, guerracivilisme periodístic, no 
he vist mai des del 1974 que vaig començar a exercir el perio-
disme una professió tan descaradament partidista i clientelar 
on els que són d’un bàndol utilitzen sobretot fonts de la seva 
corda i al revés amb l’altre bàndol. Promocionen escriptors de 
la corda, artistes de la corda, músics de la corda. És descarat. 
El fet sempre hi ha estat però ara és escandalós, no és possible 
cobrir el dret a tenir una ment crítica consultant un mitjà de co-
municació, cal passejar-se per diversos. Afortunadament, això 
es pot fer ara molt millor amb Internet, només amb el quiosc era 
costós i complicat.

Davant aquest panorama hi ha el desastre de la Medicina. He-
rrera va apuntar que a un metge no se’l forma en quatre dies. 
Els metges i els ATS s’han deixat anar a altres latituds davant 
la manca d’oportunitats i així i tot la nostra Seguretat Social 
continua sent bona, gràcies a les pitjades de treballar que es 

donen els seus professionals. De totes maneres, és per posar-
se a tremolar i amb la sanitat privada més encara. Ara n’arriba 
un davant un o una professional de la medicina i, coneixent 
com està el pati, es pensa en allò de “virgencita que em quedi 
com estic” o “que sigui el que Déu vulgui”. Perquè els bons i 
conspicus professionals de la medicina s’estan jubilant, porten 
advertint això des de fa força anys. També s’han jubilat o els 
han jubilat els bons periodistes. Entre xiulets i flautes, recorre 
de nou a la dita popular i del pobre Déu a qui crec no fer servir 
en va: “que Déu ens agafi confessats”. Si la casquem, ja vin-
dran aquests periodistes de faltes d’ortografia i poca cultura a 
donar la notícia que, com se sap, el que ven més és la mort, 
els sorteigs d’euromilions i el clima. (Infografia: ufasta.edu.ar)
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