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Evolució del sector: últimes dades 
sobre el negoci dels grups mediàtics
Per Sílvia Martínez Martínez, professora de Comunicació / CO-
MEIN-UOC

En aquests últims mesos, l’atenció s’ha fixat en els moviments 
de compra i d’inversió en les plataformes social media. Això 
explica la cobertura donada a les temptatives i la compra de 
Twitter per Elon Musk. El sector de la comunicació, però, està 
en canvi constant i els dubtes sobre el model de negoci pla-
nen sobre els grups mediàtics, en els quals també es produei-
xen canvis habituals entre els inversors. Al costat d’interessos 
comercials, hi ha altres atractius i raons estratègiques darrere 
d’aquestes actuacions.

La crisi en el sector mediàtic es prolonga des de fa anys atès 
l’impacte de la crisi econòmica global de la primera dècada del 
2000. S’hi afegeixen els efectes del desenvolupament tecnolò-
gic que ha portat nous competidors, però també ha obligat els 
mitjans a adaptar-se a l’entorn digital. Els diaris són fortament 
perjudicats en combinar-se qüestions de tipus estructural amb 
altres de conjunturals. D’aquesta manera, en aquests últims 
temps, hem vist com s’ha intentat avançar des de la publicació 
del mateix producte en dos entorns, un de pagament i un altre 
de gratuït, fins a l’adopció de nous models que permetessin 
fidelitzar un usuari amb un contingut més adaptat a les seves 
necessitats i pautes de consum. Aquests canvis també han im-
plicat modificar dinàmiques de treball i d’organització a les re-
daccions. En paral·lel, veiem que la versió impresa descendeix 
en una caiguda continuada que situa el percentatge d’audiència 
al voltant del 13 % segons les dades de la segona onada de 
l’Estudi General de Mitjans del 2022.

Els resultats dels grans grups mediàtics
Malgrat aquest context, els grans grups mediàtics de premsa 
espanyols malden per publicar titulars positius quan informen 
dels seus comptes. És veritat que aquests grups poden no cen-
trar-se només en les capçaleres diàries, amb presència, per 
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exemple, en ràdios o el sector audiovisual, però destaca el pro-
tagonisme que es dona als diaris en exposar els seus resultats. 
Així, al tancament del primer semestre del 2022, des d’El País, 
es parla de l’increment “d’ingressos, l’ebitda i el negoci digital” 
en referència a les dades obtingudes pel Grup Prisa. El Mundo, 
per al mateix període, parla de “l’augment d’ingressos i ebit-
da”, en el seu cas per a la matriu italiana i sobre la contribució 
d’Unidad Editorial. I Abc, per tancar la llista d’exemples, xifra en 
un augment del 4,8 % en els “ingressos de Vocento”. En parlar 
d’aquestes, com a capçaleres insígnia en els seus respectius 
grups, El País, El Mundo i Abc assenyalen de manera desta-
cada les xifres aconseguides pel que fa al nombre de subscrip-
cions de les seves edicions digitals. Unes dades que concorden 
amb el canvi d’estratègia que es va començar a adoptar fa no-
més uns pocs anys quan els diaris espanyols van començar a 
aixecar murs de pagament per accedir als seus continguts. Així, 
segons el 2022 Digital News Report, a Espanya ja hi ha “més de 
750.000 subscriptors digitals, la qual cosa implica un 90 % més 
en comparació amb el 2020”.

Moviments al grup Prisa
Malgrat aquestes dades, cal no oblidar altres xifres que poden 
afectar el present i futur d’aquests grups i especialment la seva 

independència. En aquest cas, es tracta del deute que hagin 
contret i la forma en què l’afronten. És justament aquesta raó la 
que porta a l’actualitat de nou el desenvolupament del negoci 
del grup Prisa i una possible ampliació de capital. Enguany, ja 
s’ha assistit a moviments entre els accionistes. Una ampliació 
de capital comporta per a ells desemborsar més diners per ad-
quirir noves accions i no perdre el percentatge que tenien, o bé 
l’entrada de nous accionistes. El preu de les accions també pot 
ser un atractiu per a altres grups mediàtics que puguin veure 
amb bons ulls diversificar el seu negoci (per exemple, aquells 
que venen fonamentalment de l’audiovisual) o tenir presència 
en aquesta companyia propietària d’El País. Moviments que se-
ran seguits atentament enguany, quan continua la pròrroga de 
la mesura antiopes aprovada pel Ple del Congrés al desembre 
del 2021 i que fa referència al Reial decret llei 27/2021, de 23 
de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures 
econòmiques per donar suport a la recuperació.

Aquest moviment accionarial desperta l’interès per les motiva-
cions econòmiques i comercials, però també pel posicionament 
derivat d’una empresa estratègica que publica mitjans de comu-
nicació. (Infografia: La Crónica de Guadalajara)
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Responsables de mitjans admeten 
que la feina híbrida ha debilitat l’orgull 
de pertinença
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El treball híbrid és una de les seqüeles empresarials que ha 
deixat el coronavirus. Un sistema que va començar a instal·lar-
se amb urgència i desconcert fa dos anys i mig i que ja s’ha 
instal·lat a l’ADN cultural de les empreses.

A les redaccions dels mitjans de comunicació, el treball híbrid 
s’ha incorporat amb més facilitat que en altres sectors d’una 
altra naturalesa, que exigeixen una presencialitat estricta. No 
obstant això, no són pocs els periodistes que reconeixen haver 
patit dificultats per adaptar-se a aquest entorn.

Sis de cada deu organitzacions han implementat en gran me-
sura un treball híbrid i flexible, amb noves regles per al perso-
nal, segons l’estudi elaborat per l’Institut Reuters i la Universitat 
d’Oxford a partir d’una enquesta a 136 responsables en mitjans 
de comunicació de diferents països. L’informe ha estat dirigit 
per Federica Cherubini, líder de Leadership Development al 
Reuters Institute per al Study of Journalism.

L’informe assenyala que el 36% reconeix que el treball híbrid 
ha debilitat l’orgull de pertinença dels periodistes a la seva em-
presa. Un 39% està d’acord que alguns caps de mitjans tenen 
dificultats perquè el personal torni a l’oficina. De fet, la meitat 
dels enquestats (el 49%) opina que els redactors han d’estar a 
la redacció un nombre mínim obligatori de dies a la setmana o 
al mes, davant del 29% que prefereix que les empreses seguei-
xin un enfocament més voluntari.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Alguns responsables continuen mostrant-se poc inclinats a 
aquest model. Dos de cada deu assenyalen que prefereix tor-
nar al model de treball anterior a la pandèmia.

Aconseguir un treball híbrid i flexible no és només tenir regles 
clares; persuadir la gent de tornar a l’oficina requereix més 
atenció i una planificació intencionada per part de la direcció. 

Es tracta d’articular quin és el propòsit de l’oficina i treballar 
junts. Un dels efectes de la pandèmia i el treball híbrid en la 
cultura de les redaccions que els dirigents de les redaccions 
es preocupen és una creixent sensació de desconnexió entre 
els empleats, amb un terç (36%) dels enquestats creuen que el 
treball híbrid i flexible ha debilitat el sentiment de pertinença. a 
l’organització.

Entre altres coses, els enquestats en el treball de Reuters diuen 
que la implementació de nous models de treball també ha aug-
mentat la pressió sobre els directius, i en particular els interme-
dis, que han de ser el conducte entre les prioritats de lideratge 
i les necessitats i expectatives dels empleats.

La majoria estan satisfets
A l’altra cara de la moneda, sis de cada deu enquestats estan 
satisfets amb el model instaurat a les seves organitzacions. El 
79% estan d’acord amb el canvi i el 89% reconeixen estar com-
promesos amb aquest canvi.

Entre els beneficis del model, destaquen la retenció del talent. 
La meitat d’aquests (el 49%) pensa que el treball híbrid i flexible 
ha facilitat la contractació i la retenció de talent, mentre que el 
65% pensa que aquest sistema podria augmentar la seva ca-
pacitat per contractar talent divers i tenir impacte positiu en la 
seva estratègia de diversitat, equitat i inclusió. 

La diversitat és un altre dels àmbits que, segons els caps de les 
redaccions, promouen aquest sistema de treball.

L’informe remarca que, més enllà de la implementació 
d’iniciatives específiques, sovint enfocades a ampliar la carte-
ra de talent, el camí per transformar les redaccions en un lloc 
divers i inclusiu encara és llarg. El Butlletí de l’AMIC ofereix 
als seus lectors el treball de Federica Cherubini per al Reuters 
Institute. CLICAR AQUÍ  (Infografia: Cuadernos de Periodistas)
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Subvencions de la Generalitat a 
mitjans impresos
La Generalitat acaba de donar a conèixer els mitjans en paper 
premiats amb les subvencions que reparteix cada any en con-
cepte de promoció del català i de l’aranès. La partida del 2022 
ha pujat a 4,1 milions d’euros. És la mateixa quantitat que la 
de lexercici anterior. Així s’especifica en una resolució del 22 
de novembre, dictada pel departament de la Presidència de la 
Generalitat -en mans d’ERC-.

De tots els mitjans beneficiats per la Generalitat, La Vanguardia 
és el que ha rebut la subvenció més gran: 513.000 euros , pràc-
ticament la mateixa quantitat que l’any passat.  

Després de la publicació de Godó, se situa l’editora d’El Punt 
Avui, a la que s’atorguen 334.000 euros, davant dels 412.000 
euros del 2021. Ha rebut una quantitat similar l’Ara, amb 310.000 
euros (gairebé 50.000 euros menys que fa un any). El Periódi-
co de Catalunya, per part seva, ingressarà per la subvenció 
d’aquest any 231.000 euros (259.000 euros el 2021). També 
han rebut una quantitat important Diari de Girona (131.000 eu-
ros), Segre (138.000 euros) i Regió7 (132.000 euros).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Entre els mitjans seleccionats per la Generalitat també aparei-
xen publicacions d’Andorra (Diari d’Andorra) o del País Valen-
cià (El Temps). En total, rebran alguna subvenció 193 mitjans 
impresos dels 211 que ho havien sol·licitat.

Aquesta partida superior als 4 milions dʻeuros per als mitjans 
en paper se suma a la inversió publicitària que la Generalitat 
dedica cada any a aquest tipus de suports. El 2021 va ser de 9 
milions d’euros.

A més dels ajuts a mitjans impresos, la Generalitat també sub-
vencionarà amb 2,8 milions d’euros els diaris digitals en català o 
aranès. En els propers dies es coneixeran les capçaleres bene-
ficiades. En publicitat, l’administració catalana va destinar 13 mi-
lions d’euros als mitjans en línia. (Font i gràfic: Dircomfidencial)

Línia La Rambla neix amb 25 
expositors en llocs clau

Aquest dilluns ha sortit al carrer el primer número de Línia La 
Rambla, la primera publicació dedicada a l’icònic passeig de 
Barcelona. Amb un tiratge de 10.000 exemplars mensuals, el 

periòdic es distribueix juntament amb la històrica capçalera Lí-
nia Ciutat Vella, que des de ja fa 13 anys cobreix aquest distric-
te de la ciutat.

La distribució en paper de Línia La Rambla compta amb 25 
expositors propis situats en llocs estratègics al llarg de tot el 
passeig, entre els quals dos al mercat de la Boqueria. Aquests 
25 expositors formen part del programa per dotar tota l’àrea 
metropolitana de punts de distribució amb les publicacions Lí-
nia; actualment ja hi ha 127 expositors i s’arribaran als 200.
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Línia La Rambla té el suport d’Amics de la Rambla i de la re-
gidoria de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de 
Barcelona, que lidera el regidor Xavier Marcé, i vol esdevenir 
un actor principal en la dinamització del potent ecosistema hi-
perlocal de La Rambla. Editada pel Grup Comunicació 21, serà 
l’onzena publicació Línia a Barcelona ciutat i la vintena de la xar-
xa a l’àrea metropolitana i entorns. L’edició digital s’actualitzarà 
diàriament i es podrà seguir a través del web linialarambla.cat i 
de les xarxes socials.

“Farem el mateix periodisme de proximitat rigorós, plural i auto 
exigent que caracteritza tota la xarxa Línia, però aquest cop 
acotant més que mai la nostra lupa periodística en un indret 
singular que no és ni un barri ni un municipi, sinó un passeig 
conegut arreu del món”, afirma Arnau Nadeu, director editorial 
dels diaris Línia.

Línia La Rambla s’integra en l’estructura periodística de la re-
dacció dels Línia, amb Nadeu i el subdirector d’edicions Albert 
Ribas al capdavant, i tindrà el periodista Andreu Asensio com 
a responsable directe. (Font: MAE – fotografia: Toni Tugues/
Amics de La Rambla)

Premis de la Nit de les Revistes: 
Segre, L’Ebre i Núvol

L’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Ca-
talà (APPC) ha premiat 
Segre com a “millor diari 
en català” en la categoria 
de Premsa Diària. El jurat 
considera que la capçale-

ra “se situa al mateix nivell periodístic de diaris generalistes 
de tirada nacional”. El jurat també ha destacat “el seu esforç 
per cobrir amb rigor l’actualitat de les comarques de Lleida i el 
Pirineu des de fa quaranta anys”.

En la categoria de Premsa no diària l’entitat ha reconegut el se-
tmanari L’Ebre “com l’altaveu” de les comarques del Baix Ebre, 
el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. L’APPEC també ha 
distingit com a millor digital Núvol “per la seua trajectòria i com 
l’únic mitjà de comunicació digital en català enfocat a la cultura”

Durant la Nit de les Revistestambé es va distingir la revista En-
treacte, editada per l’Associació d’Actors i Directors Professio-
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nals de Catalunya, com a publicació de referència de la infor-
mació teatral. (Font: MAE – infografia: Segre)

Ferran Rodés, Premi Nacional de 
Creativitat José María Ricarte

L’Associació Empresarial 
de Publicitat de Catalun-
ya va distingir dimarts 
l’empresari i publicista ca-
talà Ferran Rodés amb el 
Premi Nacional de Crea-
tivitat José María Ricarte, 

en la seva onzena edició.

Ferran Rodés és el president del hòlding ISP, cofundador i pre-
sident del Consell Editorial del diari Ara i president del patronat 
de la Fundació Antoni Tàpies. Llicenciat en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat de Barcelona (UB) amb diferents cur-
sos de formació especialitzada al Gresham College, IESE i la 
Universitat de Stanford, ha estat el conseller delegat de Media 
Planning Group, Grup Havas, Acciona i president del Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El Premi José María Ricarte reconeix aquelles persones, em-
preses i entitats que, des de qualsevol àrea de la creativitat, han 
tingut un paper important en la història i han transformat la ma-
nera de pensar i viure dels ciutadans. L’impulsen l’Associació 
Empresarial de Publicitat de Catalunya i el Grup d´Investigació 
de Publicitat i Comunicació Radiofònica Publiradio, de la UAB.

Josép María Ricarte Lillo va ser el primer catedràtic en creati-
vitat publicitària de l’Estat espanyol. Professor emèrit a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i catedràtic del departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Ricarte es va doctorar 
en Publicitat l’any 1991 i va fundar el grup Publiradio. Abans de 
dedicar-se a la docència va ser guionista i va treballar a dife-
rents agències. Com a fites més rellevants en la seva carrera, 
destaquen l’elaboració del guió d’un clàssic del cinema negre 
espanyol A tiro net (1963) i, com a director creatiu d’Assessors 
de Publicitat, va ser l’artífex del lema ‘El Barça és més que un 
club’ (1973). A més, va publicar el llibre de referència ‘Creativi-
tat i comunicació persuasiva’ (1999). (Font: MAE – fotografia: 
Dani Ríos/Ara Balears)
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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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Un reportatge de la Revista Cambrils 
guanya el premi de Periodisme Mañé i 
Flaquer

El reportatge “Quan mossèn Àngel va guiar set joves cambri-
lencs al cim de l’Aneto l’any1964”, de Lluís Rovira i Barenys, i 
publicat a la Revista Cambrils de setembre de 2021 ha estat el 
guanyador del premi de Periodisme Mañé i Flaquer en la cate-
goria de Comunicació Local, uns guardons que es van lliurar al 
pati del castell de Torredembarra.

En aquesta categoria s’havien presentat un total de 20 treballs 
tant en premsa escrita com audiovisuals. El jurat va destacar 
que “aquest treball neix a partir d’una petita història que, a 
mesura que avança, es va fent gran fins a fer-ne un retrat de 
l’època en què es va produir. Un gran exercici de microhistòria 
amb fonts originals i un important valor documental”.

L’actor Eloi Isern va ser l’encarregat de presentar la gala de 
lliurament dels guardons en aquesta convocatòria a la qual op-
taven un total de 150 treballs. En aquesta ocasió, l’actor ta-
rragoní va donar vida al poeta i escriptor Joan Maragall, qui 
va ser secretari de Joan Mañé i Flaquer i amb qui, més d’un 
segle després, ahir va poder intercanviar algunes impressions 
gràcies a una complexa connexió televisiva amb el més enllà. 
(Font i fotografia: Redacció AMIC)

Trenta anys vetllant per les dones 
periodistes

L´Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) cele-
bra 30 anys de vida, 30 anys que també són de lluita i denúncia 
per intentar que les dones professionals del periodisme tinguin 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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els mateixos drets laborals que els companys homes. “Perquè 
sembla mentida que encara trobem biaix econòmic entre perso-
nes que fan el mateix tipus de feina, si ets home cobres més que 
si ets dona. L’últim cas del que ens vam ocupar va ser de RTVE, 
el sindicat ens va destapar que se’n pagava menys a una com-
panya periodista que el seu company home. Entre els sindicats 
periodístics i la lluita d’associacions de dones intentem que no 
hi hagi aquest desnivell. Això no pot passar, som professionals i 
hem de cobrar el mateix i tenir les mateixes prestacions”, argu-
menta Esther Molas, secretària de l’associació.

Un dels reptes de l’associació és donar visibilitat a les dones i cons-
cienciar del tema de la paritat. Per això consideren fonamental que 
a les agendes figurin dones com a fonts expertes. “Si no, sempre 
parlen els mateixos, solen ser homes perquè estan més disponi-
bles, no perquè estiguin més preparats. I això en aquests moments 
em preocupa molt, visibilitzar el que fan les dones. Jo, que sóc a la 
universitat, ho veig, només tenen ressò les investigacions que fan 
ells. I em ve al capdavant un programa que fa Carina Gibert que es 
diu Top Rosies i que no el coneix ningú”, subratlla Corcoy.

De fet, des de l’ADPC es va impulsar un cercador d’expertes, 
però l’eina no acaba d’estar prou actualitzada. Detall que Marta 
Corcoy lamenta: “T’he de dir que s’ha posat la política pel mig i 
això de vegades no va bé. La política ho domina tot, ho envaeix 
tot, fins i tot l’economia va quedant relegada. La política i els 
esports ho ocupen tot, i, on queden els temes socials que són 
els temes realment importants? El patriarcat és encara molt viu 
i ens queda feina per fer, almenys per a 30 anys més”.

Des de l’associació també busquen la violència masclista i im-
parteixen tallers als diferents instituts de Catalunya sobre llen-
guatge inclusiu i no sexista. Uns tallers que van escampant re-
flexions entre els més joves. (Font: Público – infografia: ADPC)
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Recorren l’adjudicació d’El Correo 
Gallego a Prensa Ibérica

El Correo Gallego va entrar en concurs de creditors el juny 
d’aquest any, asfixiat per uns deutes de 20 milions d’euros. Du-
rant el procés de liquidació, van arribar dues ofertes per adquirir 
la unitat productiva de l’editora: una va ser la de Prensa Ibèrica i 
una altra la de les societats ACCA Media SL, Numància Capital 
SL i Blecua Capital SL U , que comptaven amb el suport de La 
Voz de Galícia.

Finalment, el jutjat Mercantil número 2 de La Corunya va adjudi-
car fa una setmana la capçalera a Prensa Ibèrica (com va infor-
mar El Butlletí de l’AMIC), per -segons el seu parer- presentar la 
millor proposta. L’oferta era per 1,6 milions d’euros i el grup de 
Javier Moll es comprometia a salvaguardar 32 llocs de treball, 
deixant-ne fora 17 més.

Tot i això, la unió de les tres empreses proposava subrogar-se 
més treballadors: un total de 39. Els exclosos eren bàsicament 
els directius del diari, que serien substituïts per una altra cúpula 
proposada pels ofertants. De fet, la plantilla d’El Correo Gallego 

va mostrar les preferències en una votació per l’oferta d’ACCA, 
Numancia i Blecua. Aquest és, precisament, l’argument prin-
cipal que aporten les tres societats al recurs de reposició a 
l’adjudicació que van presentar el 25 de novembre al jutjat, se-
gons publica Dircomfidencial. (Font: MAE)
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Navegar en mode incògnit no et torna 
invisible a internet
Per Leyre Artiz, Comunicació de la Investigació i Mitjans  / UOC 
News

El món passa gairebé set hores al dia connectat a internet, se-
gons l’informe Digital 2021: Global Overview Report. I en aquest 
període de temps, milions de dades transiten a través de la xar-
xa. Ocultar aquesta petjada, evitant proporcionar dades perso-
nals, és una de les preocupacions dels ciutadans. Segons da-
des d’Eurostat, l’any 2019 un de cada quatre residents a la Unió 
Europea va evitar proporcionar informació personal en xarxes 
socials o professionals per motius de seguretat. La mateixa raó 
per la qual cada vegada s’utilitza més el mode incògnit. Amb tot, 

la navegació privada, que és una funció de privacitat disponible 
en la majoria de navegadors web, no garanteix la invisibilitat 
total a internet.

Tal com explica Helena Rifà, professora dels Estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i direc-
tora del màster universitari de Seguretat de les Tecnologies de 
la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, 
UAB, URV), encara que s’utilitzi el mode incògnit, “les pàgines 
web poden continuar recopilant informació sobre els llocs que 
visitem i el dispositiu i l’adreça des dels quals naveguem, en-
cara que, si no hem iniciat sessió en cap plataforma, no podran 
identificar si l’usuari de la sessió és el mateix que el de registres 
anteriors i, per tant, no podran crear un historial tan detallat”. És 
a dir, que encara que l’activitat en línia no quedi registrada en 
el dispositiu, el proveïdor de serveis d’internet, els motors de 
cerca i altres empreses poden continuar rastrejant el comporta-
ment de l’usuari que hagi iniciat sessió en mode incògnit. 

Per aquest motiu, el principal avantatge de la navegació priva-
da és que no desa l’historial ni manté els arxius amb galetes 
(cookies) quan es tanca la pestanya, tot i que no s’oculta la IP 
en cap moment, la qual cosa només es pot aconseguir fent ser-
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vir Tor i les VPN. “Tor és un programari gratuït que permet als 
usuaris augmentar el seu anonimat en línia, i les VPN creen un 
xifratge segur entre un usuari i un lloc web. Això evita que els 
proveïdors de serveis d’internet i altres tercers vegin i recopilin 
les nostres dades”, recorda la professora de la UOC.

Una altra funcionalitat de la navegació privada és que permet 
accedir a diversos comptes en el mateix lloc, ja que si hi ha 
un compte de correu electrònic o diversos comptes registrats 
en un dispositiu, l’ús del mode incògnit permet iniciar sessió 
en un segon compte mantenint el primer compte obert en la 
finestra principal del navegador. També és útil a l’hora d’utilitzar 
dispositius públics o compartits per companys i companyes de 
feina, amistats o família, perquè, com que no emmagatzema 
en el dispositiu l’historial de cerca i altres dades de navegació, 
proporciona privacitat i, així, evita que altres usuaris vegin el 
que s’ha visitat durant la sessió a internet.
 
Els principals inconvenients
En opinió d’Helena Rifà, investigadora del grup K-riptogra-
phy and Information Security for Open Networks (KISON) de 
l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, un dels 
principals perills dels quals s’ha de ser conscient en utilitzar el 

mode incògnit és que no ofereix protecció contra els atacs infor-
màtics, als quals es continua sent vulnerable. “No ens protegeix 
contra els programes maliciosos (malware), els atacs de pesca 
de credencials (phishing) o els riscos de visitar pàgines web 
perilloses i fraudulentes. Amb aquesta finalitat, és recomana-
ble disposar d’un bon antivirus en el nostre ordinador o telèfon 
mòbil”, recomana. 

D’altra banda, com que no s’oculta l’adreça IP, altres persones 
a la xarxa poden veure l’activitat en línia. “Els administradors de 
la xarxa poden supervisar la nostra activitat: el mode incògnit 
no oculta la nostra activitat en línia als administradors de la 
xarxa, al nostre proveïdor de serveis d’internet o a qualsevol 
altra persona que pugui estar tafanejant la nostra connexió a 
internet. Això significa que, si utilitzem la navegació en mode 
incògnit a l’oficina o a l’escola, l’equip encarregat de la xarxa o 
membres del personal poden supervisar l’activitat dels nostres 
dispositius en línia”, explica Rifà. 

Finalment, els anunciants poden rastrejar les pàgines web que 
es visiten encara que s’estigui utilitzant la navegació privada, per 
la qual cosa, si es busca un determinat producte a la xarxa, es 
continuaran veient anuncis d’aquest producte durant la sessió.
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En resum, “el mode privat permet ocultar la nostra activitat en 
línia a qualsevol altra persona que utilitzi el mateix dispositiu, 
com ara la família, les amistats o els companys i companyes 
de feina, i permet emmascarar lleugerament la nostra activi-
tat als proveïdors d’internet. Però, per preservar completament 
la seguretat i la privacitat a internet, hi ha altres alternatives 
excel·lents, com ara el Tor i les VPN”, afirma Rifà. (Infografia: 
Compromiso Atresmedia)

NOTA: Per facilitar la comprensió del treball de la professora Ar-
tiz, El Butlletí us ofereix l’informe Digital 2021: Global Overview 
Report. CLICAR AQUÍ  

Google posa al descobert Variston, 
una empresa amb seu a Barcelona 
amb un programari espia desconegut
L’investigador principal de CitizenLab, John Scott-Railton, que 
ha participat en la revelació del Catalangate, ha denunciat que 
el grup d’anàlisi d’amenaces de Google ha descobert que Va-
riston, una empresa amb seu a Barcelona, ven un programari 
espia fins ara desconegut.

El grup de Google es va assabentar, arran d’una revelació anò-
nima, que podia accedir al dispositiu gràcies a vulnerabilitats 
dels navegadors Chrome i Firefox i Windows Defender.  Varis-
ton es descriu com una empresa proveïdora de solucions de 
seguretat personalitzades. 
  
Scott-Railton diu que els governs de la Unió Europea no fan 
prou esforços per a aturar “tot un ecosistema d’actors ombrí-
vols” que tenen programes semblants a Pegasus o Predator 
i manquen d’una supervisió seriosa. I com s’ha palesat ara, 
alguns actuen des de la Unió Europea. “Europa no pot pas-
sar una setmana sense un escàndol de programari espia”, diu 
l’investigador de CitizenLab.
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El TAG, Threat Analysis Group de Google, publica al bloc els 
detalls d’aquest spyware al qual segueixen els passos des de 
fa mesos, que afecta els navegadors Firefox i Chrome i l’eina 
de seguretat de Microsoft, Defender. És important assenyalar 
que el TAG s’ocupa d’investigar aquells atacs i/o programari 
maliciós que puguin estar recolzats per governs.

Segons els indicis que té el grup, el programari espia està pro-
bablement relacionat amb l’empresa espanyola Variston IT, de 
Barcelona. Empresa que proveeix el framework necessari per 
fer funcionar el spyware. 

Per als interessats, tots els detalls apareixen en aquesta en-
trada del bloc de TAG. (Font: Vilaweb i MAE – infografia: Ban-
daAncha.eu)

La UE permetrà l’ús de 5G a mòbils a 
bord d’avions

Pujar-se a un avió ja no té per què equivaler a fer un pas enrere 
en matèria de connectivitat. Almenys a Europa. La UE ha ac-
tualitzat la normativa sobre comunicacions mòbils a bord dels 

avions, assignant determinades freqüències per al 5G durant 
els vols, segons explica Carlos Prego a Xataca.

El resultat serà que les aerolínies podran proporcionar l’última 
tecnologia 5G, cosa que permetrà als passatgers fer servir els 
seus smartphones al màxim de la seva capacitat, com amb una 
xarxa mòbil a terra.

“El 5G permetrà serveis innovadors per a les persones i opor-
tunitats de creixement per a les empreses europees. El cel ja 
no és un límit quan es tracta de les possibilitats que ofereix la 
connectivitat d’alta velocitat i d’alta capacitat”, subratlla el co-
missari Thierre Breton.

El servei es proporcionarà als avions gràcies a una “picocel·la”, 
un equip de xarxa especial que permetrà connectar els usuaris 
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i encaminar trucades, missatges de text i dades entre l’avió i la 
xarxa mòbil terrestre. Des del 2008 la Comissió Europea (CE) 
reserva freqüències per a les comunicacions mòbils als avions, 
cosa que permet oferir certs serveis als passatgers que volen 
a la UE.

Amb l’actualització sobre comunicacions mòbils a bord de les 
aeronaus, recalca la Comissió Europea, “aplana el camí per al 
desplegament generalitzat de serveis 5G”. “Les aerolínies po-
dran proporcionar l’última tecnologia 5G als seus avions, jun-
tament amb les generacions anteriors de tecnologia mòbil, ja 
que la CE va actualitzar la decisió d’aplicació sobre l’espectre 
per a les comunicacions a bord de les aeronaus, designant 
determinades freqüències per al 5G a vol”, incideixen des de 
Brussel·les, que detallen que la Comissió ha actualitzat també 
la seva posició sobre les bandes de freqüència de 5 GHz, que 
fa que estiguin disponibles per a Wi-Fi al transport per carrete-
ra, cosa que inclou per exemple cotxes i autobusos.

Brussel·les fa el pas amb la vista posada en les innovacions 
a la indústria de l’automoció i, explica, per a potencials apli-
cacions del metavers. “D’acord amb la modificació de la deci-
sió, els Estats membres posaran a disposició de les bandes de 

freqüència de 5 GHz per a ús a bord de cotxes de carreteres 
com més aviat millor i, com a molt tard, el 30 de juny de 2023”, 
detalla. (Font: Xataca – fotografia: aviacionaldia.com)

Primera sessió de treball AMIC-Google

Google i l’associació AMIC iniciaran, en una primera sessió de 
treball, una col·laboració que té el propòsit d’establir una relació 
més estreta per donar resposta als canvis en l’escenari euro-
peu, l’entrada en vigor de la nova directiva sobre continguts 
digitals, entre d’altres. Per aquest motiu, amb la col·laboració 
de la fundació .cat, el pròxim dia 15 de desembre, a l’Auditori 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, faran una primera reu-
nió de treball amb més vuitanta editors i periodistes de mitjans 
associats a l’AMIC que ompliran l’aforament.
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Luis Collado, directiu sènior de Google Spain i responsable 
dels acords amb els mitjans informatius, serà l’encarregat de 
compartir amb els associats a l’entitat de quina manera la seva 
companyia treballa amb les notícies i com els seus productes 
volen donar resposta a les necessitats de la premsa de proxi-
mitat. Així mateix, analitzarà el nou marc legislatiu europeu i la 
manera en què impactarà en els mitjans digitals.

Segons paraules de Ramon Grau, president d’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació, “aquesta activitat amb Google 
és una mostra més de la voluntat de l’AMIC per establir acords 
de col·laboració amb els agents principals de l’ecosistema di-
gital”. 

Tenir una via directa de comunicació amb aquesta corporació 
tecnològica és fonamental per donar resposta a les necessi-
tats dels editors associats i alhora poder continuar innovant en 
el sector de la premsa de proximitat i treballar per una millor 
presència de la llengua catalana en aquestes plataformes digi-
tals. (Font: Redacció AMIC – fotografia: Google Spain)

Nació Digital es renova de d’alt a baix 
i escurça el seu nom

Sis mesos després del canvi de propietat, Nació presenta una 
renovació a fons amb canvi de format i imatge: nou disseny i 
nous productes, formats i continguts. D’entrada ha prescindit 
del ‘digital’ en la nomenclatura, perquè “al segle XXI digital ja ho 
és tot”, argumenta el seu editor, Marc Basté.

El canvi es presenta com un tret de sortida d’un mitjà que vol 
continuar evolucionant de forma permanent. “Llancem una pri-
mera aproximació al Nació del futur. El que inicialment havia 
de ser una simple neteja de cara, en espera de canvis més 
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profunds que triguen més a implementar-se, ha anat molt més 
enllà”, assenyala Basté.

El nou Nació “aspira a convertir-se en referent mediàtic de la 
Catalunya postprocés, enfocat a una gran majoria transversal 
de país: un públic jove, femení, universitari, polititzat però no 
polaritzat, modern, catalanista i internacionalista, conscient de 
les arrels, preocupat pel futur del planeta i per l’evolució de la 
societat i l’economia”, apunta l’editor.

A més de nous continguts i seccions, Nació presenta dos nous 
canals: Impacte, orientat a cobrir els canvis econòmics i socials 
derivats de l’emergència climàtica, i Next, dedicat a la cultura 
digital Ambdós se sumen a Criar.cat, la comunitat de criança.

A més dels canvis de disseny i nomenclatura i l’ampliació de 
continguts, el nou digital aposta per noves narratives audiovi-
suals i sonores, dona més protagonisme al directe i llança una 
família de newsletters generalistes i temàtics que anirà crei-
xent. (Font: MAE – infografia: Nació)

Nou digital d’economia de la ma d’El 
Nacional

Ahir, dijous, va néixer On Economia, el diari digital econòmic del 
Grup Les Notícies de Catalunya, editora d’ElNacional.cat. Amb 
edicions en català i castellà, un dels objectius del nou mitjà és 
“explicar l’economia espanyola amb mirada i veus catalanes”, 
assenyala el seu director, Serafí del Arco. “Aquesta mirada mol-
tes vegades diferent és el principal actiu i atractiu del projecte”, 
agrega l’editor, José Antich.

El nou digital econòmic disposa d’una plantilla d’onze periodis-
tes, sis a la seu central de Barcelona i cinc a Madrid. “Volem 
cobrir tots dos mercats, perquè l’un i l’altre van lligats, i el que 
passa a les empreses catalanes interessa a Espanya i el que 
ocorre a Espanya repercuteix a Catalunya”, apunta Antich.

On Economia es presenta com “un projecte professional capaç 
de combinar la informació i l’opinió rigoroses des d’una doble 
mirada: la de l’economia catalana i el seu ampli i productiu teixit 
empresarial, i la de l’economia espanyola des de Catalunya”, 
diu el seu editor. (Font: MAE)
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Vocento impulsa Todo Alicante
Molts mesos de feina prèvia i per fi, Vocento ha posat en marxa 
des del passat dia 29 la seva nova capçalera. TodoAlicante és 
un diari 100% digital que vol marcar segell propi. El mitjà ja ha 
començat a publicar en obert totes les seves informacions. La 
periodista Concha Pastor, una professional de la casa, és al 
capdavant d’un equip de més d’una desena de professionals, 
entre redactors i col·laboradors.

Els directius del grup editorial van donar suport a l’acte de pre-
sentació del nou periòdic per demostrar que el repte és de llarg 
recorregut. Un dels arguments més seriosos que ha presentat 
és crear una redacció amb molta projecció.

A l’equip hi ha cares conegudes com Jose Carlos Martínez i 
Jose Vicente Pérez Pardo, redactors del diari de La Verdad o 
Lucas V. Belmar, una firma esportiva d’Información. Ja es po-
den llegir les notícies de professionals joves com Teresa Com-
pany, Adrián Mazón, Pau Sellés i Óscar Bartua, entre d’altres.

La seu escollida és l’edifici Regus, al port d’Alacant. Todo Ali-
cante s’ha sumat a altres mitjans que escullen aquesta fórmula 

d’espai flexible per poder créixer sense lligams i comptar amb 
espais per a esdeveniments. Des de les oficines, el digital vol 
cobrir la província d’Alacant, encara que el focus està posat a 
la ciutat per arrencar.

El web segueix l’esquema de les publicacions de Vocento. Les 
fotos i els vídeos ocupen part de la pantalla per explicar i expli-
car què passa a la localitat, si bé l’aposta és que tot sigui molt 
dinàmic. (Font: ExtraDigital)
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La inversió publicitària creix un 4,9% 
el mes d’octubre de 2022
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Font InfoAdex, S.A./ Milions d’euros.

Durant el mes d’octubre de 2020, la inversió publicitària ha as-
solit els 625,3 milions d’euros, creixent un 4,9 % respecte al 
període equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va 

ser de 596,1 milions d’euros, segons les dades que ens facilita 
InfoAdex. 

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes d’octubre de 2022, ha experimentat un 
creixement del 7,3% enfront del mes d’octubre de 2021, obte-
nint 316,1 milions d’euros. Dins de Digital el millor comporta-
ment aquest mes és per a Xarxes Socials, que incrementa la 
seva xifra d’inversió un 10,1%, assolint els 82,2 milions d’euros.  
Websites, creix un 6,9% amb una inversió de 117,2 milions 
d’euros enfront dels 109,6 milions que va obtenir en el mateix 
període de 2021. Finalment, dins dels mitjans contemplats en 
digital, Search augmenta un 5,8% passant dels 110,2 milions 
d’euros el mes d’octubre de 20201 als 116,6 milions del mes 
analitzat.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una 
inversió publicitària d’178,2 milions d’euros, amb un decreixe-
ment del -1,4% enfront dels 18 0,8 milions d’euros del mateix 
període del 2021. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inver-
sió, se situa en 44,1 milions i un augment del 7,7%, per sobre 
del quart mitjà, Exterior, la xifra del qual ascendeix en el desè 
mes de l’exercici a 39,5 milions de euros i registra una pujada 
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del 18,8% sobre la xifra corresponent a l’any anterior. El mitjà 
Diaris, presenta un creixement en la seva inversió del 2,6% 
assolint els 31,7 milions d’euros. Revistes, sisè mitjà per vo-
lum d’inversió, disminueix la seva xifra un -2,1% i 11,7 milions 
d’euros.

Cine, registra  2,5 milions d’euros durant el mes d’octubre de 
2020.  Finalment, Dominicals, registra 1,5 milions d’euros i dis-
minueix la seva xifra en un -0,4% respecte al mateix període de 
l’any anterior. (Gràfic: InfoAdex)

Darrer EGM de l’any: Internet continua 
liderant i la Televisió s’acosta més a la 
penetració d’Exterior

Igual que a la Segona Onada de l’EGM d’aquest any, Internet 
torna a situar-se al capdavant de la llista de mitjans amb més 
penetració a l’estat epanyol, deixant el segon lloc per a Televi-
sió. Lidera el rànquing amb una penetració del 86,7%, fet que 
suposa un lleu ascens respecte a l’edició anterior de l’informe, 
quan va registrar un 86,3%. 

Mitjans impresos.- A l’apartat de mitjans impresos, l’EGM 
distingeix entre Diaris (14%), Revistes (22,2%) i Suplements 
(4,4%). El rànquing de capçaleres diàries més llegides a l’estat 
espanyol no presenta canvis al podi en comparació amb les 
dades de l’onada anterior, sent Marca, El País  i  El Mundo els 
tres diaris que ocupen les primeres posicions.

Pel que fa a Revistes, l’EGM distingeix entre aquelles amb 
publicació setmanal i les de publicació mensual. Les  revistes 
setmanals més llegides  a Espanya segons aquesta edició de 
l’estudi han estat, una vegada més,  Pronto, Hola i  Lecturas. 
Aquest tipus de publicacions ha arribat a una audiència de 3,29 
milions de persones.

Per part seva, el rànquing de les  revistes mensuals més llegi-
des experimenta alguns canvis. National Geographic lidera de 
nou, seguida per Vogue -que ascendeix una posició- i Història 
National Geographic, que completa el podi. Les revistes men-
suals han aconseguit una audiència de 5,75 milions de perso-
nes. 
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Internet.- Des de fa cinc onades de l’Estudi General de Mitjans, 
Internet ha trencat amb l’hegemonia de la Televisió en termes 
d’audiència dels mitjans de comunicació. I és que l’ecosistema 
digital ha consolidat la seva presència gràcies a la generalit-
zació de models laborals híbrids, al creixement del comerç 
electrònic i a l’adopció del consum de contingut en línia sota 
demanda. Aquest panorama ha generat el brou de cultiu perquè 
Internet hagi obtingut una penetració del 86,7%, mantenint You-
Tube, Facebook i Spotify com les pàgines web amb més visites 
úniques a Espanya.

Televisió.- La televisió ha ocupat el segon lloc de la llista de 
mitjans en termes de penetració durant les darreres onades 
de l’informe presentat per l’AIMC. Aquest mitjà ha passat del 
80,3% de la Primera Onada de l’EGM del 2022 al 78,5% actual.  
Antena 3  se situa al capdavant amb el 20% del share; La 1 de 
TVE  (10,6%) torna a ocupar la segona posició, seguida a la 
classificació per LaSexta (5,8%). Cal recordar que l’EGM no 
ofereix les dades de totes les cadenes de televisió, per la qual 
cosa no és possible comparar la penetració d’audiència dels 
canals del grup Mediaset, entre els quals hi ha Telecinco o Cua-
tro, amb els d’Atresmedia.
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Exterior.- Afavorit pel retorn a la normalitat de la mobilitat i la 
revitalització de sectors com el turisme o el transport, la pene-
tració del mitjà exterior ha pujat en aquesta onada de l’estudi. 
En aquest sentit, ocupa el tercer lloc a la llista de mitjans amb el 
78% davant el 76,1% de la Segona Onada de l’EGM del 2022.

Atenent les dades ofertes per l’AIMC, més de 32 milions 
d’individus han vist publicitat exterior la darrera setmana. El 
mobiliari urbà -com a parades d’autobús o els mupis- és una 
vegada més l’àrea de més penetració a Espanya pel que fa 
a Publicidad Exterior. La segueixen la publicitat en transports 
(autobusos, metro, tren, aeroports, etc.) i el gran format (lones, 
centres comercials, lluminosos sobre edificis, etc.).

Ràdio.- A la Tercera Onada de l’EGM del 2022 la Ràdio ha re-
gistrat una penetració del 54%, fet que demostra un ascens del 
0,2% en comparació de l’onada onada. En total, 22,2 milions de 
persones escolten la ràdio a Espanya. 

L’estudi ofereix un rànquing de mitjans radiofònics generalistes 
molt semblant al d’altres edicions i, en aquest sentit,  Ser, Cope 
i Onda Cero  continuen liderant com les emissores més escol-
tades al nostre país. Segons AIMC,  11,7 milions de persones 

escolten la ràdio generalista a Espanya. A Catalunya, RAC 1 i 
Catalunya Ràdio continuen al capdavant.

D’altra banda, l’estudi assenyala que la ràdio temàtica estatal 
obté una audiència de 13 milions de persones, i Los 40, Cadena 
100 i Cadena Dial es mantenen com les emissores musicals 
més escoltades. 

Cinema.- Tot i que la pandèmia i la proliferació i penetració de 
les plataformes de streaming continuen impactant a l’audiència 
del Cinema, aquest ha aconseguit incrementar lleugerament la 
seva penetració, passant del 2,3% de l’última edició de l’informe 
al 3% actual. Segons les dades de l’estudi, el percentatge de 
persones que asseguren no anar mai o gairebé mai a les sales 
se situa al 58,9%, respecte al 62 % de l’onada onada. Només  el 
0,6% afirmen anar al cinema almenys una vegada a la setmana  
i el 17,6% asseguren que hi van menys de 5 vegades l’any.

El Butlletí de l’AMIC us permet conèixer més detalls d’aquesta 
onada de l’EGM, només cal accedir a aquest enllaç. (Font i 
gràfic: Reason Why)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un nou codi del Govern prohibeix 
anunciar a TV nines i ‘cuinetes’ amb 
nenes

El codi deontològic sobre 
la publicitat no sexista de 
joguines va entrar en vigor 
ahir, dijous, 1 de desembre, 
de manera que la publicitat 
haurà de ser mixta i ja no es 
podran veure a la televisió 
anuncis de nova producció de nines als braços només de nenes 
o a aquestes jugant a les ‘cuinetes’.

Així s’evitarà l’associació exclusiva de joguines que reproduei-
xin rols, com persegueix el nou codi d’autoregulació signat el 
mes d’abril passat entre Consum, l’Associació Espanyola de 
Fabricants de Joguines (AEFJ) i Autocontrol per als anuncis de 
nova producció adreçats a menors de 15 anys, amb especial 
atenció a la franja de zero a 7 anys per la seva major vulnerabi-
litat. El nou codi, que substitueix el del 2005 i que consta de 64 
mesures, és un acord entre el Govern de l’estat i el sector pu-

blicitari i jogueter per fomentar una imatge dels menors “plural, 
igualitària i lliure d’estereotips”.

Els anuncis de nova producció hauran d’evitar biaixos i rols de 
gènere com ara cura, treball domèstic o bellesa, i d’acció, acti-
vitat física o tecnologia amb els nens. Les joguines, per tant, no 
es presentaran amb la indicació expressa o tàcita que són per a 
un o altre sexe ni es faran associacions de colors (com el rosa 
per a les nenes i el blau per als nens).

Els anuncis també intentaran utilitzar el llenguatge inclusiu i pre-
sentar models positius a seguir per estimular un consum salu-
dable, responsable i sostenible. Les comunicacions comercials 
hauran de descriure el producte de forma comprensible i clara 
per als menors i presentaran les aptituds que els productes són 
capaços de fomentar en els més petits, claus per al creixement 
com la creativitat, el desenvolupament físic i intel·lectual, la so-
ciabilitat o l’empatia.

Els anuncis audiovisuals hauran d’incorporar, a més, una sèrie 
de pictogrames que aclareixin gràficament qüestions relatives 
al muntatge, preu o necessitats tècniques. Els pictogrames 
hauran d’ocupar almenys un 7% de la pantalla, hauran d’estar 
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ubicats a la part superior esquerra sempre que sigui possible i 
duraran com a mínim dos segons. (Font: VozPópuli – fotografia: 
totnens.cat)

Tendències en màrqueting i 
comunicació 2023: L’era de les 
contradiccions de Best
 
Tradicionalment, la política comunicativa de les companyies 
passava per trobar un punt neutral i evitar posicionar-se en te-
mes polèmics. “El 2023, proposem comptar amb postures i po-
lítiques convincents que permetin una connexió immersiva amb 
el consumidor”, recomana l’equip de Best en aquest document 
que explica que la polarització ha arribat a les marques.

“Posicionar-se a favor o en contra d’algun tema candent és el 
repte de les marques ja que en cas de no fer-ho comportaria 
sumir-se en una vida molt tranquil·la condemnada a l’oblit. No 
tenir prou empenta per polaritzar fa que les marques es neutra-
litzin i morin”, vaticina Ignasi Vendrell, Chairman de Best, a la 
introducció.

La publicació analitza cinc dicotomies del màrqueting i la co-
municació relacionades amb la reputació, el metavers, el con-
sumidor, les relacions públiques i les xarxes socials. El lctor 
d’El Butlletí ho pot comprar llegint sencer el document de Best 
Tendències en màrqueting i comunicació 2023. CLICAR AQUÍ  
(Font: MAE – infografia: Best)

La publicitat institucional, disparada

Les administracions públiques porten dos anys incrementant la 
seva inversió en campanyes institucionals. El 2020 -any de la 
Covid-, ajuntaments, comunitats autònomes i Estat central van 
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dedicar pressupostos milionaris al llançament d’accions publici-
tàries per sensibilitzar i informar sobre la pandèmia. Això en un 
context de caiguda al mercat publicitari de l’àmbit privat.

També l’any passat es van reservar grans partides per difondre 
campanyes públiques als mitjans de comunicació. De fet, només 
el Govern Central ja s’ha convertit en l’anunciant més gran del 
país, molt per davant d’empreses privades, com L’Oreal o P&G.

Segons ha recopilat La FEDE -entitat que agrupa les agències 
de publicitat-, l’Administració Pública en conjunt va licitar l’any 
passat contractes publicitaris per valor de 1.412 milions d’euros. 
En total, es van convocar 2.997 concursos públics, cosa que 
implica un ritme de 250 mensuals i 10 al dia.

Cal matisar que en aquests 1.412 milions d’euros licitats l’any 
passat entren concursos que són multianuals, de manera que 
l’import del concurs en qüestió es reparteix en diverses anua-
litats. És el cas del procés més rellevant de l’any passat, que 
va ser l’acord marc publicitari de l’ Administració General de 
l’Estat, valorat en 112 milions d’euros, però amb una extensió 
de dos anys de durada. El segon procés de contractació publi-
citària més car va ser el de la Generalitat de Catalunya, dotat 
amb un import de 87 milions d’euros i que s’estén tres anys.

Sigui com sigui, de l’estudi d’aquesta organització es desprèn 
que els imports dels concursos públics van assolir els 30 euros 
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per habitant a Espanya. Encara que hi ha comunitats, com al 
País Basc, en què aquest indicador arriba als 90 euros. Tot i 
que per nombre de concursos convocats, guanya Catalunya, 
amb el 20% del total. 

Per tipus de servei, lògicament van ser els concursos de mitjans 
els que més pressupost van comportar, precisament perquè és 
en la compra d’espais publicitaris on els anunciants dediquen 
una inversió més gran, molt per sobre de la creativitat. En total, 
les agències de mitjans van optar l’any passat a contractes pú-
blics per valor de més de 500 milions d’euros.

El Butlletí de l’AMIC us facilita l’accés a l’estudi de La Fede Los 
concursos de Publicidad de la Administración 2021. CLICAR 
AQUÍ (Font i gràfic: Dircomfidencial)

YouTube aconsegueix el triple de 
publicitat que el mitjà més demandat 
pels anunciants
Una gran part de la publicitat que rebien els mitjans de comu-
nicació a l’era prèvia al sorgiment d’internet ha migrat cap a les 

plataformes tecnològiques durant les darreres dues dècades. 
Aquest fenomen explica dades com el que figura a l’últim infor-
me d’ Arcemedia sobre la situació del mercat dels anunciants a 
internet, corresponent a l’octubre passat. Aquest mes, YouTube 
va acaparar el 15,92% de la publicitat digital.

El primer mitjà a la llista va ser el diari esportiu Marca, que 
va aconseguir el 6,31%, mentre que el segon va ser El País 
(6,17%). Així va aconseguir el 4,13%, El Mundo; el 3,91%, Tele-
cinco.es; el 3,41%, La Vanguardia; el 3,38%; Antena3, el 2,59% 
i El Confidencial, el 2,55%.

Aquest informe fa referència al percentatge de les creativitats 
-28.675- que es van contractar en aquest període. És a dir, al 
volum total d’anuncis. Google ingressa, a través de YouTube , 
aproximadament 1/6 de la publicitat total digital. Encara més, 
Google i Facebook absorbeixen el 70% d’aquest mercat a tra-
vés de totes les seves plataformes, des de YouTube fins a Ins-
tagram. (Font: VozPópuli)
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Media Trends and Predictions 2023, “un 
informe divers i fascinant del panorama 
actual dels mitjans i el màrqueting”

Vet aquí que el nostre món està canviant ràpidament. La pan-
dèmia ha canviat radicalment les nostres vides, i hi arriben la 
inestabilitat geopolítica, l’augment dels preus a nivell mundial i 
un clima cada vegada més extrem. Tanmateix, també percebem 
un canvi positiu: la possibilitat d’un món més segur, ecològic 
i estable impulsat per les noves tecnologies, les dades i una 
connectivitat més gran.

El darrer informe de Kantar, Media Trends and Predictions 
2023, ofereix una visió diversa i fascinant del panorama me-
diàtic mundial. Aquest any ens centrem en cinc temes clau:

1. El futur del visionat: una perspectiva fragmentada – 2. Els 
costos es disparen: gestionant la inflació als consumidors i mi-
tjans – 3. Dades: impulsant millors resultats – 4. Tecnologia: un 
impuls pels plans de mitjans i l’experiència dels consumidors – 
5. El camí cap al Net Zero

Els costos es disparen: gestionant la inflació als consumi-
dors i mitjans
A mesura que l’augment dels preus a tot el món repercuteix en 
la despesa dels consumidors i en els costos de la publicitat, les 
dades poden optimitzar la planificació de les campanyes i fer 
que els pressupostos siguin més eficients.

Quant al panorama del 2023, es preveu un any per a la in-
novació ecològica. La Comissió Mundial sobre l’Economia i el 
Clima informa que la transició a un camí de creixement soste-
nible amb baixes emissions de carboni podria generar beneficis 
econòmics directes per valor de 26 bilions de dòlars i crear més 
de 65 milions de nous llocs de treball d’aquí a 2030. 57. Tanma-
teix, els compradors –ja siguin particulars o empreses– només 
poden comprar el que està disponible, i això ha d’incloure op-
cions més sostenibles.
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Per tant, el 2023 s’ha de considerar un any d’innovació, ja sigui 
que les marques ofereixin productes i serveis ecològics, que els 
propietaris dels mitjans de comunicació ofereixin serveis més 
eficients des del punt de vista energètic o que les agències es 
replantegin l’impacte de les seves estratègies de planificació i 
compra al clima.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe de Kantar 
2023 Media Trends & Predictions. CLICAR AQUÍ  (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Kantar)
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The Marketer’s Toolkit 2023: Informe 
de tendències globals
Per WARC

El màrqueting en una crisi del cost de la vida, un canvi en les 
estratègies de Big Tech i la fragmentació de l’audiència són 

alguns dels grans reptes per a les marques el 2023, tal com 
revela el Warc’s Marketer’s Toolkit 2023: Global Trends Report.

La 12a edició de The Marketer’s Toolkit reuneix informació d’una 
enquesta a més de 1.700 executius de màrqueting d’arreu del 
món, entrevistes individuals amb 13 líders de màrqueting i revi-
sions en profunditat de les darreres investigacions patentades 
de Warc, dades de previsió i estudis de casos. i informació de la 
indústria realitzada per l’equip global d’experts de Warc.

Proporcionant als venedors un conjunt d’eines de planificació 
i presa de decisions, l’informe Marketer’s Toolkit 2023 es basa 
en sis motors clau del canvi: societat, tecnologia, economia, 
política, indústria i creativitat.

Aditya Kishore, director d’informació de Warc, diu: “Vam co-
mençar l’any amb l’esperança de deixar enrere el caos econò-
mic de la pandèmia. En canvi, en poques setmanes la guerra 
a Ucraïna ha tingut un impacte transformador en els preus de 
l’energia, la inflació i el cost de la vida a tot el món”.

Les cinc principals troballes clau i les àrees de canvi més im-
portants que s’aborden a Warc’s Marketer’s Toolkit 2023 són:

NOVES EINES
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El 95% dels venedors esperen ser afectats per la recessió 
econòmica
La combinació d’inflació i una probable recessió fa que aquesta 
sigui una recessió atípica. El 95% dels enquestats diuen que 
l’impacte de la recessió està afectant la seva planificació.

El consell de llarga data als venedors per mantenir la despe-
sa publicitària i augmentar la quota de veu és encara més im-
portant, ja que és més probable que els consumidors cerquin 
marques menys cares. Tot i que el 36% dels enquestats Toolkit 
diuen que planegen reduir la despesa en màrqueting, cosa que 
és important i més que el 23% de l’any passat, el 31% ara diu 
que està augmentant la despesa.

Linda Lee, CMO, Campbell Soup/Meats and Beverages, diu: “La 
recessió és real. Això és una cosa que ens ha portat a un nou es-
forç al voltant del valor, el màrqueting i la missatgeria. En un mo-
ment com aquest, és important no retallar el nostre màrqueting. 
[És el moment de]... inclinar-nos. Però no només per al mercat, 
és per veure com podem ajudar els nostres consumidors”.

Com que els augments de preus són una preocupació important 
per als consumidors, els venedors haurien d’avaluar l’elasticitat 

dels preus de la marca individual. Les marques fortes, que se 
centren més en la publicitat de la marca que en les promocions 
de preus, poden resistir millor els augments de preus.

El to dels missatges també és important per establir connexions 
amb els clients. L’humor, una tècnica infrautilitzada, si s’utilitza bé, 
pot ser un avantatge competitiu, fins i tot en moments tumultuosos.

El 62% dels venedors estan d’acord que les grans empreses 
tecnològiques es veuen obligades a canviar d’estratègia 
davant una sèrie de factors canviants del mercat.
El creixement s’està alentint als sectors bàsics de Big Tech, 
com ara la publicitat digital i el comerç electrònic, i el “duopoli” 
d’Alphabet i Meta està sent desafiat. Per primera vegada en sis 
anys, hi ha un sentiment d’inversió negatiu cap a Facebook, 
amb un 30% dels enquestats planejant reduir la seva inversió 
enfront del 23% que planeja augmentar.

A mesura que les empreses Big Tech busquen noves fonts 
d’ingressos, des de la sanitat digital fins al metavers, podrien 
fer bé a prioritzar les capacitats d’intel·ligència artificial (IA). Per 
tercer any consecutiu, els enquestats han nomenat la IA com la 
tecnologia emergent més important per a les seves marques.
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L’augment de TikTok i Amazon com a propietaris de mitjans, i 
els nouvinguts com Netflix que s’uneixen a l’espai publicitari, 
poden permetre als venedors reavaluar i recalibrar els plans 
de mitjans per adaptar-se millor a les necessitats de les seves 
marques.

Conny Braams, director digital i comercial d’Unilever, diu: “Da-
rrere de les escenes, estem treballant per assegurar-nos que 
juguem un paper important perquè aquest escenari en evolució 
sigui representatiu, inclusiu i segur per a tothom que l’utilitzi. 
Cal establir una governança sòlida en qüestions com la priva-
desa de les dades, la seguretat, l’equitat, la diversitat i la inclu-
sió, la sostenibilitat i l’ètica, i estem utilitzant la nostra escala i 
el nostre perfil global per ajudar a establir bases futures per al 
nostre negoci i més enllà”.

El 34% dels venedors estan preocupats per la fragmentació 
dels mitjans i de l’audiència, que ara influeix en els pressu-
postos
La formació de la cultura és cada cop més un fenomen de 
“bombolla” que està modelat per comunitats, “tribus” i fandoms 
en un ecosistema mediàtic descentralitzat.

Per als venedors, això significa un replantejament de les no-
cions tradicionals de “mainstream”. Participar en la cultura de 
la “bombolla amunt” requerirà que les marques trobin maneres 
autèntiques de relacionar-se amb nombroses comunitats dife-
rents, mentre es mantenen fidels a una proposta de marca clara 
i global.

Els creadors són especialment populars entre la generació Z. 
Per als venedors i els propietaris de mitjans, aquests influen-
cers són una ruta cap a la rellevància cultural i les associacions 
autèntiques poden aportar beneficis significatius per a totes les 
parts.

Dos terços (66%) dels enquestats esperen un augment de la 
inversió per orientar les comunitats basades en interessos. El 
63% va dir el mateix per als jocs, un espai on la comunitat està 
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profundament integrada, i el 52% té previst augmentar els seus 
pressupostos amb influencers i altres continguts de xarxes so-
cials.

Anubha Sahasrabuddhe, CMO, Lion Breweries, va comentar: 
“Ara, som capaços d’agregar-nos o agrupar-nos mitjançant la 
creació de perfils al voltant de valors o punts de passió. Però si 
pots identificar tres o 30 tribus rellevants, el que ha de ser inal-
terable són els valors fonamentals de la teva marca”.

El 26% dels venedors espera problemes importants o greus 
de la cadena de subministrament
Els factors polítics, econòmics i mediambientals estan afectant 
l’accés de les marques a una varietat de matèries primeres, 
aliments, gas i petroli, entre altres elements crítics. La gestió 
de les expectatives dels clients alhora que es minimitzen les 
interrupcions del subministrament serà crucial per a l’èxit del 
màrqueting l’any que ve.

Els reptes de la cadena de subministrament variaran segons la 
regió i el sector. Les marques capaços de mantenir una disponi-
bilitat constant i un lliurament regular tindran un avantatge. Com 
a resultat, les marques més petites amb menys recursos po-

drien perdre’s: el 28% dels enquestats pensaven que les petites 
i mitjanes empreses es veurien més afectades, mentre que el 
52% consideraven que les marques desafiadores, en particular, 
serien les més afectades.

Els professionals del màrqueting poden ajudar a gestionar 
l’impacte abordant els reptes de manera proactiva i impulsant 
comunicacions efectives amb els clients. Una anàlisi de dades 
més profunda i una planificació d’escenaris poden ajudar les 
marques a millorar el màrqueting i el subministrament.

El 72% dels venedors preveuen que els seus plans me-
diambientals es mantindran sense canvis, però per al 28% 
les perspectives són menys optimistes
L’amenaça del canvi climàtic sovint s’oposa a la urgència a curt 
termini d’impulsar les vendes en una crisi financera. El moment 
actual d’estrès econòmic, però, és una oportunitat per introduir 
productes assequibles i ecològics al corrent principal i assegu-
rar la futura demanda del mercat massiu.

Amb els pressupostos de les llars sota pressió, les marques 
haurien de trobar el millor punt en valor, comoditat i sosteni-
bilitat; facilitar-ho tractant les credencials ecològiques com un 
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“regal” en lloc d’exigir un canvi de comportament; Adopteu 
l’”ecoaccidentalisme”, de manera que aquesta elecció sigui la 
predeterminada i feu que els consumidors se sentin bé amb 
aquestes compres.

Les marques haurien de buscar orientació i inspiració en mer-
cats més experimentats per iniciar nous modes de pensament 
estratègic per posicionar béns sostenibles. Ye Danpeng, CMO 
de Robam, va dir: “Les fluctuacions a curt termini només cau-
sen incerteses a curt termini i hi pot haver alguns ajustos tàc-
tics, però la determinació estratègica no es pot sacsejar”.

El Butlletí de l’AMIC pot oferir als seus lectors un resum de 
l’informe The Marketer’s Toolkit 2023: Tendències globals, en 
aquest enllaç.  (Infografies: WARC)

Meta obre la veda per cobrar per l’ús 
de WhatsApp

Meta té plans de convertir WhatsApp en una aplicació de pa-
gament per tal d’incorporar funcions exclusives als clients amb 
empreses i treure’n benefici. Fonts de WhatsApp consultades 

per Merca2 destaquen que es tracta d’una eina premium amb 
què ja compten les pimes mitjançant WhatsApp Business, però 
ara la seva intenció és potenciar-la afegint atributs addicio-
nals. Arribarà l’usuari particular a pagar per rebre millores a 
l’aplicació de missatgeria? WhatsApp no ha volgut esmentar la 
relació d’un possible cobrament als usuaris particulars.

Mark Zuckerberg va anunciar la possibilitat d’introduir un pa-
gament mensual a les aplicacions que engloba el grup Meta 
(Facebook, Instagram i WhatsApp) als clients particulars. Amb 
això, el magnat té la intenció de monetitzar totes les platafor-
mes perquè els usuaris disposin de funcions exclusives.

Tot i això, WhatsApp va començar a ser de pagament en els seus 
inicis per uns 0,90 euros per gaudir del seu ús durant un any, 
però finalment aquest import va ser retirat a causa de l’aparició 
de la seva competència directa, Telegram, i l’adquisició per part 
de Facebook, reprenent el camí cap al contingut gratuït. Avui 
dia WhatsApp congrega més de 2.000 milions d’usuaris a tot el 
món i Telegram n’ostenta més de 700 milions.

No sona desgavellat pensar que l’aplicació de missatgeria que 
va substituir els SMS traslladés a l’usuari haver de visualitzar 
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publicitat per tota la interfície en la versió estàndard, obligant 
a pagar per una versió premium per desfer-se dels anuncis. 
(Font: Merca2)

Com fer enquestes a WhatsApp Web i 
a les aplicacions de Windows i Mac

Com sempre sol passar, WhatsApp Web i les homòlogues apps 
per a Windows i Mac van rebent les novetats que va integrant 
l’app de WhatsApp al mòbil. La possibilitat de crear enquestes 
n’és una. Ja sigui per concretar una reunió amb amics o fa-
miliars o per obrir un debat sobre qualsevol, crear enquestes 
des de lordinador és possible. De fet, veuràs que no és gens 
complicat, ja que al final no hi ha gaire diferència amb el mètode 

que es fa servir per crear enquestes de WhatsApp a Android. 
Ho explica Álvaro García M. a Xataca Móvil.

Els passos a seguir són iguals a WhatsApp Web i a les apps de 
WhatsApp per a Windows i Mac . I és que, encara que hi hagi 
diferències entre WhatsApp web i les apps descriptori, aques-
tes són mínimes i no afecten la creació d’enquestes. Una dada 
a tenir en compte és que les votacions no són anònimes ni tan 
sols als xats grupals. De la mateixa manera, cal dir que es po-
den votar diferents opcions i fins i tot desmarcar les ja escolli-
des. Els resultats de la votació es poden apreciar ja des de la 
vista del xat, encara que fent clic a Veure vots podràs veure una 
vista més detallada i fins i tot l’hora a què es va emetre cada 
votació.

Com fer-ho? Les passes a seguir per fer enquestes a Whats-
App web i apps d’escriptori les podrem veure des d’aquest en-
llaç de Xataca Móvil. (Font i il·lustració: Xataca)
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Un útil comando per a Windows 10 
i 11 pot arreglar el teu PC quan les 
coses van malament

Quan les coses van malament a Windows, cosa que no és gai-
re complicada, el sistema operatiu compta amb diverses eines 
per resoldre els seus problemes. I és que si algunes de les 
seves característiques no funcionen correctament, o el teu PC 
es quedi penjat i aparegui una pantalla blava, és possible que 
pugui ser perquè alguns arxius del sistema estiguin corruptes, 
o d’alguna manera no funcionin com haurien de fer-ho, segons 
escriu Antonio Vallejo a Gembeta.

Tal com explica Microsoft, aquesta ordre forma part de l’eina de 
comprovació d’arxius del sistema de Windows, i en executar-lo, 
el sistema farà una anàlisi dels fitxers del sistema i comprovarà 
si estan tots i cadascun dels elements que fan funcionar el pro-
gramari de Microsoft i si funcionen correctament.

L’ordre es va introduir a Windows 7, i es tracta d’ una gran utili-
tat que tothom hauria de conèixer quan sorgeix algun problema 
al nostre ordinador i no sapiguem de què pugui tractar-se exac-

tament. Per executar l’ordre, l’únic que hem de fer és obrir l’eina 
de Símbol del sistema (CMD) amb privilegis d’administrador i 
escriure la línia següent: sfc/scannow. Per a completar el pro-
cés, recomanem llegir sencer l’article de Vallejo de Genbeta 
des d’aquest enllaç. (Font: MAE)

Post, l’última alternativa de Twitter, 
aposta molt pels micropagaments per 
a notícies
En un esplèndid 
article de Laura 
Hazard Owen per 
a Nieman Lab, 
savem que Post 
és l’última alter-
nativa de Twitter 
i que aposta molt 
pels micropagaments per a notícies. Sembla ser que es perme-
trà als usuaris pagar micropagaments per articles individuals a 
Post. És una configuració que és bona per als editors.
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La “plataforma social per a persones reals, notícies reals i con-
verses civils”, va ser fundada per l’antic conseller delegat de 
Waze, Noam Bardin. El cert és que aquesta iniciativa és prou 
interessant, com reconeix Hazard. Fins ara, l’únic editor que 
amb contingut per a la “venda” a la plataforma és Reuters, que 
convida els usuaris a llegir els seus articles amb “punts”. (Cada 
usuari de Post News rep 50 punts en registrar-se.) Reuters pu-
blica tots els seus articles a Post News. Però tots aquests ma-
teixos articles són gratuïts al lloc web de Reuters.

Pel que sembla, Post permetrà als usuaris pagar micropaga-
ments per articles individuals a Post. És una configuració que 
Bardin diu que és bona tant per als editors com per a si mateix, 
així que imagino que està imaginant una participació en els in-
gressos, tot i que no ho diu explícitament.

Bardim, segons Laura Hazard, és pro explícit quan escriu: “Vo-
lem poder oferir el contingut adequat a l’usuari adequat al preu 
adequat. I això vol dir que si entreu a la plataforma, passeu 15 
minuts, marxeu sentint-vos més intel·ligents, això és èxit. Però 
també significa que els nostres incentius estan alineats amb 
els dels creadors de contingut, tant si es tracta d’editors com 
de creadors de contingut individuals. Tots dos guanyem diners 

o no guanyem, a diferència d’avui en què les plataformes en 
guanyen molts, però els editors i els creadors no fan caixa. […] 
(Font: MAE – infografia: Softonic)
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Cinc conclusions sobre el mercat 
actual de les subscripcions
Per Laboratorio de Periodismo, Fundación Luca de Tena

 

Les subscripcions cobren cada dia més rellevància als mitjans 
de comunicació, com a manera de fer front a la dura compe-
tència que hi ha per quedar-se amb part del pastís publicitari 
digital, controlat majoritàriament per les tecnològiques.

L’empresa de tecnologia Minna i Financial Times Strategies, 
l’empresa del Financial Times encarregada d’assessorar en 
temes de subscripció, han publicat un informe, basat en inves-
tigacions pròpies i en entrevistes a nombrosos professionals, 
en què destaquen cinc conclusions clau sobre el negoci de les 
subscripcions. Són aquestes:

1.El creixement de les subscripcions s’alenteix
El creixement ràpid en l’adopció de subscripcions per part del 
públic observat durant la Covid s’ha aplanat pels efectes subse-
güents de la recessió econòmiques. “Hem entrat en una fase de 
retenció que situa la fidelització a la part superior de l’agenda 
estratègica per als negocis de subscripció”, assenyala l’informe. 
Gairebé set de cada deu (68%) de les 50 empreses de subs-
cripció capdavanteres que han enquestat diuen que la retenció 
és la seva «màxima prioritat estratègica».

Veuen la retenció no només com un mitjà de protegir els seus 
ingressos, sinó també com una eina per augmentar la lleial-
tat del client. Tots els enquestats diuen que usen algun tipus 
de plataforma d’administració de subscripcions, moltes de les 
quals incorporar solucions de retenció. Tres de cada cinc (60%) 
empreses estarien disposades a pagar per una solució de re-
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tenció que pogués estalviar fins a un 5% de la rotació de la base 
de clients.

2. Els descomptes com a principal solució per evitar 
cancel·lacions
Els descomptes són la principal solució de retenció que usen les 
empreses de subscripció per evitar que se’n vagin. Així mateix, gai-
rebé dos terços dels proveïdors (66%) diuen que donar descomp-
tes als usuaris és la millor tàctica per recuperar clients perduts.

3. Anàlisi en temps real, crucial per a les ofertes
L’anàlisi en temps real de l’historial i el comportament del client 
és essencial per generar ofertes de subscripció hiperpersona-
litzades i lleialtat. Els mitjans de comunicació han d’aprofitar 
les dades i els coneixements dels lectors per generar ofertes 
pertinents i oportunes. En discutir l’adopció de solucions de ter-
cers per a la retenció, moltes de les empreses enquestades 
prioritzen una plataforma que permeti l’anàlisi en temps real de 
l’historial del client per poder fer aquesta oferta personalitzada . 
Si els lectors senten que estan rebent una oferta personalitzada 
es genera un nivell de lleialtat més gran. Els clients són més 
conscients ara de com s’utilitzen i rastregen les dades i, per 
tant, esperen més nivells de personalització.

4. Cal millorar els problemes de pagament
Les subscripcions necessiten urgentment millorar la manera 
com manegen els problemes de pagament ja que els clients 
esperen una experiència de pagament sense friccions . Els 
problemes de pagament afecten directament l’experiència del 
subscriptor. Problemes de pagament, com ara dificultat per ac-
tualitzar els detalls de la targeta, targetes bloquejades que con-
dueixen a pagaments fallits, etc. tenen un impacte perjudicial en 
la percepció dels subscriptors, l’experiència general del client i 
les taxes d’abandonament. El 58% dels executius de negocis 
de subscripcions destaquen això com una prioritat estratègica 
principal darrere de la retenció.

5. Fomentar la co-creació d’ecosistemes col·laboratius
Que els subscriptors hi participin és fonamental. Els mitjans de 
comunicació, com a empreses que també depenen de les subs-
cripcions, han de co-crear ecosistemes col·laboratius. La ge-
neració Z i els mil·lennistes estan impulsant aquesta demanda, 
especialment aquells amb edats compreses entre els 18 i els 35 
anys. La gran competència en subscripcions en espais com el 
streaming és importantíssima per a qualsevol subscripció, per-
què es divideix el share of wallet , el pressupost de cada usuari 
per a subscripcions. Un de cada quatre proveïdors (26%) diu 
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que la raó principal per la qual el client cancel·la és per ‘canviar 
un competidor’. “Per tant, es recomanen ecosistemes de co-
creació i col·laboració per impulsar coneixement, descobriment, 
adquisició, retenció i creixement”, explica l’informe.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’informe Subscrip-
tion Economy: a Transformed World. CLICAR AQUÍ  (Infografia: 
Minna Technologies)

Els grans editors aposten per 
l’excel·lència informativa per avançar 
amb els models de pagament
L’excel·lència informativa i el valor dels continguts periodístics 
són, per als editors principals dels mitjans espanyols, les claus 
per avançar i consolidar els models de pagament. Així ho van 
destacar ahir, dijous, dia 1, Luis Enríquez, CEO de Vocento; Ai-
tor Moll, CEO de Premsa Ibèrica; Carlos Núñez, president exe-
cutiu de Prisa Media, i Carlos Godó, CEO del grup Godó, durant 
la seva intervenció a la conferència anual de l’ Associació de 
Mitjans d’Informació (AMI). 

En aquest sentit, Luis Enríquez ha apuntat que amb el nou mo-
del “s’està recuperant la inèrcia del periodisme”. Aitor Moll ha 
destacat la necessitat de “posar tots els nostres esforços en 
què la qualitat del nostre contingut avanci sobre aquest soroll 
generalitzat que tenim al nostre dia a dia”. Carlos Núñez ha 
assenyalat que “les subscripcions són una palanca crítica” i que 
“ningú paga per alguna cosa que no té valor”. I Carlos Godó ha 
subratllat l’aposta del seu grup pel prestigi de la capçalera i la 
qualitat dels continguts.

Els editors han repassat els reptes i oportunitats que afron-
taran el proper any els mitjans de comunicació, han destacat 
l’acceleració en la transformació digital després de la pandè-
mia, han subratllat la importància de la tecnologia en el desen-
volupament dels models de pagament per tal de personalitzar 
de la proposta informativa, i han criticat l’avantprojecte de llei 
d’Informació Classificada.

D’altra banda, els editors han mostrat la seva preocupació pel 
nou mesurador, GfK, perquè “no reflecteix la realitat i no està 
sabent mesurar les capçaleres petites”, ha destacat Moll. Car-
los Godó, per part seva, ha subratllat que el mesurador “no ha 
acabat de complir els seus compromisos adquirits”. Una situa-
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ció que produeix “frustració” al sector, segons Enríquez, i que 
“resta credibilitat” al mesurament, segons Núñez. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Govern espanyol es compromet 
a regular el secret professional dels 
periodistes per prohibir la revelació 
de fonts

Aquesta setmana el 
ministre de la Presi-
dència, Félix Bolaños, 
ha anunciat la intenció 
del Govern de l’estat 
que en els propers 
mesos entri en vigor 

una nova normativa per regular de manera més àmplia aquest 
dret dels periodistes. El ministre ha dit que li sembla “molt rao-
nable” la reivindicació del sector que no revelar les fonts sigui 
un dret, “amb excepcions molt taxades i molt específiques” i 
que no pugui quedar “al albur”, com a la legislació anterior”.

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), 
les Agrupacions de Periodistes de CCOO i UGT i la Federació 
de Sindicats de Periodistes (FeSP) aplaudeixen aquesta deci-
sió i recorden que significaria posar punt final a més de 43 anys 
d’espera.

Els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats també es 
mostren a favor d’aprovar una nova regulació, segons els sindi-
cats esmentats, que han mantingut reunions amb les diferents 
formacions. Abans que s’esgoti la legislatura, el Govern espan-
yol haurà de remetre al Congrés dels diputats el projecte de llei.

Hom recorda que el 2018, durant la investigació judicial del cas 
Cursach, una de les trames de corrupció empresarial i policial 
més grans de Mallorca, un jutge d’instrucció de Palma  va orde-
nar a la Policia requisar els telèfons mòbils i ordinadors de dos 
periodistes d’Europa Press i Diario de Mallorca per identificar 
les seves fonts de les notícies publicades. Aquesta decisió ju-
dicial va originar un escàndol a les redaccions. Els periodistes 
van defensar que aquesta resolució era totalment il·legal en 
vulnerar de forma flagrant el secret professional, reconegut a 
l’article 20.1.d de la Constitució Espanyola, malgrat que aques-
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ta comptava amb el vistiplau de la Fiscalia. Aquest és un dels 
casos sonats de vulneració d’aquest dret constitucional i evi-
dentment no ha de reproduir-se mai més. (Font: MAE – fotogra-
fia: elDiario.es)

La FAPE obre el debat sobre si només 
han d’exercir el periodisme els qui 
tinguin el grau universitari
La setmana passada es va celebrar una reunió via telemàtica 
de les associacions de premsa integrades a la FAPE, la Fede-
ració d’Associacions de Periodistes d’Espanya. Un dels temes 
que s’ha tractat és qui pot treballar com a periodista i qui hauria 
de considerar el reglament de l’assemblea que és periodista.

Fonts presents a la reunió assenyalen que els representants de 
diverses comunitats autònomes, com el País Basc, Extremadu-
ra i Astúries, van plantejar que no pugui exercir de periodista 
qui no hagi cursat “la carrera de periodisme o comunicació”. 
Segons aquesta proposta, serien exclosos de l’exercici de la 
professió els titulats en altres carreres que hagin cursat després 
un màster o els que no van acabar els estudis.

El presentador de la COPE, Carlos Herrera, el director d’elDiario.
es, Ignacio Escolar i l’exdirector d’El País, Javier Moreno, són 
alguns dels exemples més significatius de professionals que 
exerceixen actualment i no tenen el títol universitari de periodis-
me. Cal indicar que, encara que Moreno va estudiar Químiques 
finalment va fer el màster d’El País.

Els que defensaven l’exclusió dels màsters com a via d’accés a 
la professió van apuntar que, si es dediquen al periodisme, no 
se’ls concedeixi el carnet de premsa que emeten les associa-
cions de la premsa. (Font: ECD)

Principal fitxa per l’AMIC

El mitjà de comunicació Princi-
pal, va començar el seu camí 
ara fa tres mesos, s’ha inte-
grat a l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació 
(AMIC). Amb aquesta última 
incorporació, l’AMIC ja suma 
520 mitjans associats. El periodista i director del digital, Saül 
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Gordillo, aplaudeix la incorporació de la capçalera a l’AMIC: “és 
una manera de contribuir als mitjans digitals del país i ho ente-
nem com un compromís amb els actors que es preocupen per 
la bona salut dels mitjans en català”. “Estem molt contents de 
protagonitzar aquest pas en el nostre inici en el marc del sector 
de la premsa en català”.

D’altra banda, el president de l’AMIC, Ramon Grau, celebra 
l’aliança amb el digital, “la incorporació de Principal ens fa 
il·lusió perquè ens enriqueix. Com més ric sigui el panorama 
mediàtic més col·laboratiu”. Grau ha valorat l’innovador format i 
narrativa del diari del grup de 8tv.

Principal va començar el seu camí ara fa tres mesos i es posi-
ciona com una aposta atrevida amb una nova manera d’explicar 
l’actualitat: de manera clara, senzilla, directe i amb un format 
multimèdia. (Font: MAE – fotografia: Principal)

Presentat el V estudi sobre la salut del 
Branding a Espanya

L’Associació Espanyola de Branding (AEBRAND) i el Fòrum 
de Marques Renomenades Espanyoles (FMRE) van presentar 
aquesta setmana BrandPulse 2022, el Vè Estudi sobre la Sa-
lut del Branding a Espanya, una radiografia completa sobre la 
gestió de marca a Espanya, que en aquesta ocasió ha estat 
realitzat per Kantar.

Aquest informe, que s’està duent a terme de manera biennal 
des del 2013, destaca, entre les principals conclusions, que la 
gestió del branding ha incrementat la seva importància en el 
desenvolupament de negoci de les empreses espanyoles, amb 
un creixement del 40% en els últims 10 anys. anys, i consolida 
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una tendència positiva apuntada a les seves anteriors edicions. 
L’estudi està basat en entrevistes a 250 empreses espanyoles 
(210 pimes i les altres 40 empreses de més de 100 empleats).
El branding s’ha convertit en una prioritat per al comitè de direc-
ció de les companyies amb temes tan rellevants com: construir 
una cultura de marca sòlida per al 56% dels enquestats, mesu-
rar i controlar la salut de marca (56%) i treballar a la definició, la 
implantació i l’activació del propòsit corporatiu (52%).

Tot i això, encara menys de la meitat dels directius (46%) re-
coneixen el seu paper estratègic. I la pressió per maximitzar 
resultats immediats relega la gestió de marca a un pla tàctic 
(53%). De fet, la manca de pressupost (63%) i l’escassetat de 
talent (37%) representen els reptes principals per als directius 
enquestats.

El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors aquest cinquè es-
tudi de FMRE i AEBRAND sobre la salut del brandig. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Secuaz.
pe)

Què diu la neurociència sobre 
l’eficàcia dels anuncis a revistes 
impreses

El Magazine Media Factbook assegura que la lectura de revis-
tes en paper incrementa l’eficàcia publicitària (segons la neu-
rociència). El Magazine Media Factbook, basant-se en el Llibre 
Blanc publicat per MPA, dóna dades molt interessants sobre 
allò que la neurociència diu sobre l’eficàcia dels anuncis en re-
vistes impreses: 

Major focus i atenció, menys distraccions: El primer punt 
fa referència al focus i l’atenció del lector. Com que la lectura 
en paper és una lectura més lenta i profunda, s’associa amb 
l’anàlisi, la inferència i la reflexió.

Major comprensió: Molt lligat al primer punt, està que la lec-
tura en paper beneficia una comprensió més gran dels concep-
tes, segurament perquè llegir una revista és una experiència 
multisensorial (no només llegeixes, també sostens i manipules 
el paper).
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Estimula les emocions i els desitjos: La neurociència asse-
gura que veure la publicitat en paper, engega l’activitat neuroo-
nal associada amb la desitjabilitat i la recompensa.

Fins i tot els millennials prefereixen el paper: Les revistes 
continuen sent un mitjà fiable per a molts tipus de lectors, a mol-
tes franges d’edat diferents. (Font: Magazine Media Factbook)

Formació al Col·legi de Periodistes

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, creat per Adrià Caballero, l’alumnat 
ampliarà 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.

Com preparar una nota de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Curs presencial. Manresa. Dimarts 13 de desembre (De 
09.30h a 12.30h) - Aquesta formació, a càrrec d’Adrià Caballe-
ro, se centra, d’una banda, en les notes de premsa i els nous 

formats digitals per estar en contacte amb els mitjans i guanyar-
hi visibilitat i d’una altra, en adaptar els nostres continguts per 
convertir-los en quelcom molt més atractiu. 

Crea continguts amb Genially.- Sessions on line en directe. 
Dimarts 13 i divendres 16 de desembre (De 10.00h a 13.00h) 
- Genially és una eina online gratuïta que ens permet crear pe-
ces gràfiques digitals, com presentacions, banners per a xarxes 
socials, continguts per a web o infografies. És una eina molt 
útil per als professionals de la comunicació, gràcies a la seva 
flexibilitat i facilitat a l’hora de crear continguts atractius ja que 
no cal instal·lar-la. En el curs, presentat per Marta Aguiló, veu-
rem com crear peces digitals, coneixerem les funcionalitats de 
Genially i aprendrem els conceptes bàsics de disseny que hem 
de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- Curs on line sense restricció horària. Del dijous 15 
de desembre al diumenge 15 de gener (10 hores) - L’objectiu 
d’aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, és aprendre a fer mi-
llors fotografies amb el nostre telèfon, descobrir què volen dir i 
per a què serveixen les seves opcions de configuració, gestio-
nar millor l’espai disponible al nostre dispositiu i aprendre a fer 
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servir algunes de les millors aplicacions de retoc fotogràfic per 
anar un pas més enllà amb les nostres creacions.

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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La transmissió intergeneracional 
del català és del 80 % a Catalunya 
i les Illes Balears, i del 60 % al País 
Valencià
Per Plataforma per la Llengua

La transmissió intergeneracional del català és del 80 % a Cata-
lunya i a les Illes Balears, i del 60 % al País Valencià. És una de 
les dades inèdites que publica l’onzena edició de l’InformeCAT, 
una publicació anual de Plataforma per la Llengua que recull 
50 dades significatives sobre l’estat del català a partir de fonts 
oficials i d’estudis d’elaboració pròpia. 

Aquesta dada, fruit d’una enquesta encarregada per l’entitat a 
final del 2021 i començament del 2022, constata que una de les 
principals fortaleses de la llengua continua sent que, de mane-
ra general, els catalanoparlants de l’Estat espanyol transmeten 
el català als fills. Tanmateix, si en el cas de Catalunya parlen 
habitualment en català el 81,9 % dels residents amb, com a mí-
nim, un avi catalanoparlant (un 92,0 % en el cas dels que tenen 
tres o quatre avis catalanoparlants) i a les Illes Balears ho fan 
el 78,6 % i el 85,1 %, respectivament, al País Valencià només 
fan servir habitualment el català el 62,2 % dels que tenen, com 
a mínim, un avi catalanoparlant i el 76,2 % dels que en tenen 
tres o quatre. 

Encara que aquestes dades demostren que el fet de tenir avis 
catalanoparlants fa augmentar a tots els territoris la possibilitat 
que els nets parlin la llengua de manera habitual, en el cas 
dels matrimonis mixtos les diferències territorials són molt més 
marcades. A Catalunya, el 68,9 % dels habitants amb dos avis 
catalanoparlants i dos de no catalanoparlants parlen català ha-
bitualment. En la mateixa situació, només parlen habitualment 
en català el 44,6 % dels illencs i el 30,7 % dels valencians. Se-
gurament, aquestes diferències tenen una relació directa amb 
la diferent penetració històrica que ha tingut el nacionalisme 
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espanyol a cadascun d’aquests territoris. Si a Catalunya s’hi 
ha desenvolupat un moviment nacionalista alternatiu a l’estatal 
que ha valorat i prestigiat la llengua pròpia i que ha tingut una 
gran capacitat d’atracció, als altres territoris el nacionalisme es-
panyol, que és profundament supremacista castellà, ha trobat 
menys oposició.

L’InformeCAT de 2022 també recull una dada significativa en 
el cas del Principat: com revela la darrera Enquesta d’usos 
lingüístics de la Generalitat, els habitants de Catalunya parlen 
més català amb els fills que no pas amb els pares. Així, si el 
36,0 % el fa servir amb els pares, el percentatge creix fins al 
53,6 % a l’hora de parlar amb el fill més gran.

Més de la meitat dels catalanoparlants de Catalunya creuen 
que la submissió lingüística no amenaça el català... i els 
nouvinguts volen aprendre la llengua
Una altra dada inèdita de l’InformeCAT d’enguany revela que, 
a Catalunya, una mica més de la meitat dels catalanoparlants 
(un 50,9 %) creuen que canviar al castellà quan algú els parla 
en aquesta llengua no implica cap amenaça per al català. Si 
l’InformeCAT del 2021 explicava que 8 de cada 10 catalano-
parlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà i 

que la majoria ho fan “per respecte” o “per educació”, l’edició 
d’enguany completa la fotografia i concreta que a les Illes Ba-
lears només 1 de cada 10 illencs manté el català quan algú els 
parla en castellà.

Aquesta actitud de submissió lingüística generalitzada contras-
ta amb el fet que molts residents no catalanoparlants d’origen 
estranger tenen interès per aprendre la llengua i millorar-ne el 
coneixement: en el cas de Catalunya, 6 de cada 10 residents 
estrangers expressen aquest interès. Tot i que no tots s’acaben 
matriculant a cursos de català, per una qüestió, probablement, 
de disponibilitat horària i de càrregues laborals, com revela 
l’InformeCAT, les inscripcions als cursos d’hivern del Consorci 
per a la Normalització Lingüística es van incrementar el 2021 
un 31,0 %.

Ampli coneixement de la unitat lingüística del català, mal-
grat les males pràctiques dels webs dels ministeris estatals
Segons les enquestes encarregades per Plataforma per la 
Llengua a final del 2021 i començament del 2022, la majoria 
de valencians, illencs i catalans saben que parlen una mateixa 
llengua. En concret, com es recull a l’InformeCAT, més de dues 
terceres parts dels catalanoparlants inicials d’aquests territoris 
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saben que parlen la mateixa llengua, mentre que, en el cas dels 
castellanoparlants, el percentatge de persones que ho saben 
és del 64,7 % a Catalunya, del 61,7 % a les Illes Balears i del 
55,9 % al País Valencià. 

Malgrat que és una realitat coneguda, encara hi ha un 42,4 % 
dels webs de l’administració de l’Estat que diferencien entre 
“català” i “valencià” com si fossin idiomes diferents. Aquesta 
és una dada pròpia de l’ONG del català extreta a partir d’una 
observació dels portals oficials de l’Estat feta durant el mes de 
novembre.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’onzena edició de 
l’InformeCAT. CLICAR AQUÍ (Infografia: plataforma-llengua.cat)
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Reconèixer els errors en el 
periodisme sense fallar a l’intent
Per Moisés Alvarado, periodista salvadorenc / Xarxa Internacio-
nal de Periodistes

  

El periodisme hauria de ser sempre un exercici de precisió. Un 
en què cada dada és contrastada i verificada. No obstant això, 
fins i tot als millors se’ls pot colar un error d’informació. I això 
no s’ha de traduir en el temor que tota la feina feta s’enfonsi. O 
que una carrera estigui en perill per reconèixer-ho. “L’esforç del 
periodista no evitarà completament els errors” hauria de ser un 
mantra per a aquell que exerceix aquest ofici. 

Quan se certifica que s’ha comès una equivocació, quin hauria 
de ser el protocol que cal seguir?

“El protocol és el sentit comú: reconèixer els fets errats”, co-
menta el colombià Gerardo Reyes, director d’Universidad In-
vestiga i un dels periodistes llatinoamericans més prestigiosos. 
Per ell, és una qüestió de justícia amb l’afectat i amb els lectors. 
Això és el més important. El dany potencial a la credibilitat de 
l’autor queda en segon pla.

El primer a reconèixer l’error de forma pública ha de ser el mi-
tjà de comunicació, responsable últim de la informació que es 
publica a la plataforma. Així, el periodista autor de la peça no 
veurà un impacte tan potent en la seva reputació, cosa que li 
permetrà continuar exercint la feina amb la lliçó apresa. Abans 
d’això, el periodista ha de ser transparent amb el seu editor i 
exposar honestament quins passos es van fer malament. 

Daniel Valencia és l’editor en cap de La Prensa Gráfica, un dels 
mitjans tradicionals més importants a El Salvador. Segons ex-
plica, la correcció ha d’anar d’acord amb l’error comès. Si es 
tracta d’una qüestió de redacció, es pot corregir sense més es-
carafalls. No obstant això, quan l’error és fàctic, s’ha de deixar 
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constància que es va cometre i que es va corregir en la mesura 
justa. En un mitjà digital, això es pot solucionar, simplement, 
amb una nota a peu de pàgina on s’assenyali quina era la in-
formació errada i amb quines noves dades es va substituir. En 
casos extrems, la informació fins i tot s’hauria de suprimir com-
pletament a la peça.

Una cosa com això ho va viure València en carn pròpia quan, el 
2009, va publicar al diari digital El Faro un reportatge sobre com 
diversos familiars de l’expresident Antonio Saca i de la seva 
dona van ser contractats en llocs importants al servei exterior 
durant el seu mandat. València va contrastar fonts, va revisar 
documents i, amb això, va confeccionar una peça en què va 
revelar aquesta falta ètica.

Però una de les assenyalades al reportatge, la llavors ambaixa-
dora d’El Salvador a l’Índia, Patricia Figueroa, va contactar amb 
el mitjà per advertir que, a més que no tenia parentiu amb els 
esposos Saca, les seves credencials la qualifiquen professio-
nalment per exercir el càrrec. El periodista, abans de publicar, 
no s’hi va poder posar en contacte per conèixer-ne la versió. 
Per això, van treure el nom de Figuera i van deixar constància 
que s’havia comès l’equivocació al peu de la pàgina. Tot això 

precedit per aquestes paraules temibles, “fe d’errades”, i acom-
panyat per una disculpa pública.

“No fer-ho així és no ser coherents amb la nostra feina. Si exi-
gim transparència dels funcionaris respecte a les seves actua-
cions, nosaltres també hem de transparentar els nostres errors 
amb els nostres lectors”, diu València, a qui l’equivocació se li 
va quedar marcada a foc per mai més assenyalar una persona 
amb nom i cognom sense fer abans tots els esforços al vostre 
abast per aconseguir la seva versió.

El reconeixement dels errors en contextos d’autoritarisme
Governants populistes i autoritaris abunden a Llatinoamèrica. I 
una de les marques del populisme i l’autoritarisme és declarar 
els mitjans independents com els seus enemics. Per això, no 
dubten a fer servir qualsevol cosa al seu abast per atacar-los 
des de la cadira del poder. I un d’aquests elements podria ser 
el d’un error d’informació, que es pot utilitzar com una arma 
llancívola, davant l’opinió pública, intentar minar la credibilitat 
d’aquests mitjans.

En aquest context, val la pena deixar constància que s’ha comès 
un error? Per a Reyes i València, sí. Doncs aquesta possibilitat 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

no és un element a tenir en compte al deure últim de donar 
informació de qualitat a les seves audiències. “La informació la 
atacaran sempre, s’hagin comès errors o no”, opina València.

I això es fa més notori en un lloc com El Salvador, on gairebé 
mai un funcionari respon als assenyalaments d’un periodista, 
per més esforços que faci per conèixer la seva versió. Les res-
postes venen després de la publicació, però assenyalant el mi-
tjà o el reporter, no a la informació publicada. 

El reconeixement d’un error és també una mostra de respec-
te amb l’ofici d’informar, un servei públic de vital importància. 
Així ho exposa un article del Consultori d’Ètica de la Fundació 
Gabo, que el compara amb el servei d’aigua potable d’una ciu-
tat: “Així com en el cas d’una contaminació de l’aqüeducte és 
clara l’obligació de l’empresa d’advertir la població i de proveir 
aigua no contaminada. Al servei d’informació és un deure, sens 
dubte, advertir els receptors sobre l’error i, després, subminis-
trar la informació veritable”. (Fotografia: uni-due.org)
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Google i YouTube redoblen la seva 
lluita contra les “fake news”
Per Esther Lastra, Marketing Directo

  
Pel que fa a les tristament ubiqües fake news, en aquests mo-
ments les grans plataformes tecnològiques semblen estar fent 
seves estratègies radicalment diferents entre si. Mentre que 
Twitter, que des que té com a cap suprem Elon Musk sembla 
totalment a mercè del caos, anunciava ahir aquesta setmana 
d’emprendre accions contra la desinformació sobre el coronavi-
rus disseminada als seus dominis, Alphabet ha decidit redoblar 

els seus esforços per fer mossegar la pols a les fake news. Es 
tracta d’un moviment extraordinàriament intel·ligent per part de 
la matriu de Google i YouTube en vista de la (descontrolada) 
hemorràgia que pateix des de fa temps el brand safety a Twit-
ter. La decisió d’Alphabet d’estrènyer encara més les femelles 
a les notícies falses podria a més fer potencialment molt de 
mal a la xarxa social de l’ocellet a l’hora de tornar a guanyar-se 
el favor dels anunciants (que segueixen fugint en desbandada 
d’aquesta plataforma).

Google brindarà a les organitzacions enfocades al fact chec-
king recursos financers addicionals per combatre les fake news. 
El gegant de les cerques i YouTube procuraran suport financer 
a un nou fons global de la xarxa International Fact-Checking 
Network (IFCN) i l’organització sense ànim de lucre Poynter 
Institute. En aquest fons global, Alphabet invertirà 12,73 milions 
d’euros.

Aquest fons de nova fornada, que començarà a principis de 
l’any que ve, donarà suport a una xarxa de 135 organitzacions 
enfocades al fact-checking que procedeixen de 65 països i tre-
ballen en 80 llengües diferents.
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A l’esdeveniment Fighting Misinformation Online Summit Alpha-
bet no va fer cap menció a Twitter , però l’ombra de la xarxa 
social de l’ocell blau, que sembla haver abaixat els braços en la 
lluita contra les fake news des que Elon Musk està al capdavant 
, va planejar inevitablement durant el congrés. Alphabet va jus-
tificar la intensificació de la seva lluita contra la desinformació 
al·ludint als temps incerts que el món viu en aquests moments.

En el transcurs del congrés organitzat per Alphabet, YouTube 
va presentar també iniciativa per plantar cara a les fake news. 
La cèlebre plataforma de vídeo va presentar el projecte «Click 
Pause», l’últim objectiu del qual és posar a disposició dels 
usuaris de YouTube eines per entendre millor les tàctiques de 
manipulació de què es valen alguns per plantar la llavor de la 
desinformació.

Encara s’ha de veure si aquestes iniciatives aconsegueixen 
finalment el seu objectiu i es tradueixen efectivament en una 
reducció de la desinformació a la xarxa de xarxes. (Infografia: 
Science News for Students)
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Què implica la llei europea sobre 
mitjans de comunicació?
Per Núria Segura / Report.cat

Pressions, programes espies, agressions verbals o físiques o 
linxaments a les xarxes socials. Aquestes són algunes de les 
adversitats amb les quals breguen dia a dia els mitjans de co-
municació i els periodistes en l’exercici de la professió, segons 
Christian Wigand, portaveu de Justícia de la Comissió Europea. 
“Els mitjans de comunicació tenen un paper important en un 
moment que regna la desinformació”, assegura Wigand, que 
afegeix que són “un pilar fonamental de la democràcia”.

Per això, davant aquest ambient hostil i amb la consciència de 
la rellevància de la funció periodística, la Unió Europea prepara 
una legislació per al sector de la informació. “Brussel·les no vol 
regular els mitjans de comunicació, sinó crear un marc on pu-
guin actuar en llibertat”, ha detallat aquesta setmana Wigand, 
que dijous va participar en la xerrada “Europa prepara una nova 
llei de mitjans de comunicació. Què és i per a què serveix?”, 
que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes.

Transparència i protecció de fonts
De moment, la Comissió Europea ha aprovat l’esborrany de 
la Llei Europea de Llibertat dels Mitjans de Comunicació, que 
ara està pendent que també li donin llum verda el Parlament 
Europeu i el Consell Europeu. Segons preveu Wigand, aques-
ta legislació podria entrar en vigor el segon trimestre del 2023, 
quan l’estat espanyol ocuparia la presidència de la Unió Eu-
ropea.

Aquesta nova normativa, més enllà de facilitar aquest marc 
d’acció dels mitjans de comunicació, també persegueix protegir 
els periodistes, així com afavorir la transparència dels grups 
mediàtics, entre altres.
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En aquest context, un dels punts principals és exigir als estats 
membres que respectin la llibertat i la independència de la línia 
editorial dels mitjans de comunicació tant privats com públics. 
Per això, en el cas d’aquests darrers, els governs han de ga-
rantir que la direcció del grup públic s’escull mitjançant procedi-
ments transparents, oberts i no discriminatoris.

Un altre dels aspectes rellevants és la protecció de les fonts 
dels periodistes, per la qual cosa incorpora sancions per aquells 
governs o institucions que emprin programari espia contra els 
responsables de mitjans de comunicació, reporters o els seus 
familiars.

La legislació també estableix que la publicitat institucional en 
empreses del sector de la informació ha de ser transparent i 
no discriminatòria, per la qual cosa les administracions hau-
ran d’informar on posen la seva publicitat i quin cost ha tin-
gut. També, s’exigeix transparència els mitjans de comunicació 
que, per exemple, hauran d’informar sobre qui hi ha darrere de 
l’empresa, és a dir, qui la finança i/o dirigeix.

En contra les grans concentracions
A més, per garantir la pluralitat, remarca Wigand, la normativa 

exigeix que els Estats han d’avaluar l’impacte que comporta la 
concentració de mitjans de comunicació en poques mans. En 
aquest aspecte, explica que, com que no generen un volum de 
diners tan gran com altres negocis, des de la Comissió Europea 
no ha pogut intervenir en aquest sector, però reclama als estats 
membres que vetllin perquè no es donin grans concentracions 
en grups mediàtics i s’impulsi la diversitat de publicacions.

Amb la finalitat de garantir la pluralitat en les plataformes, tam-
bé s’endureix el sistema que han de seguir aquestes per esbo-
rrar un contingut difós per un mitjà de comunicació. En aquest 
sentit, en el cas que no comporti un risc de desinformació, quan 
una plataforma consideri que ha de retirar una publicació d’un 
mitjà de comunicació perquè no compleix les seves polítiques, 
prèviament, l’haurà d’informar.

En defensa de la independència
Finalment, la legislació contempla la creació d’un Comitè Euro-
peu de Mitjans de Comunicació independent, que estarà inte-
grat per una autoritat de cada un dels estats membres. Aquest 
organisme assistirà a la Comissió Europea en l’elaboració 
d’orientacions sobre la regulació dels mitjans de comunicació; 
alhora que podrà emetre dictàmens sobre mesures i decisions 
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nacionals que afecti el mercat dels mitjans i a la concentració 
d’aquests.

Segons Wigand amb aquesta legislació es vol propiciar que tant 
els periodistes com les empreses del sector de la informació 
treballin amb total independència. Una realitat que, segons el 
seu punt de vista, actualment, no està garantida en tots els paï-
sos de la Unió Europea com, per exemple, Hongria, on el març 
de l’any passat el govern va retirar la llicència de la ràdio inde-
pendent més escoltada del país.

“Hi ha estats membres que no funcionen bé, que han denegat 
llicències de ràdio. No volem trencar el que si que funciona bé, 
sinó  tenir una visió conjunta per a tots”, ha argumentat Wigand 
en la xerrada d’aquest dijous on ha reiterat, de nou, l’objectiu 
de tot plegat. “No volem regular els mitjans de comunicació, 
perseguim crear un marc de referència on puguin actuar sense 
interferències”, ha conclòs. (Infografia: maldita.es)
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Mitjans de comunicació i democràcia: 
la perspectiva de la Unió Europea. 
Com es controla la concentració dels 
mitjans a la UE?
Per Carmina Crusafon, professora de la UAB i coordinadora del 
Comitè d’Experts de l’AMIC / Revista Idees.cat

Democràcia i mitjans de comunicació és un binomi que posa de 
relleu la interdependència entre ambdós conceptes. Es consi-
dera fonamental per a un bon funcionament de la democràcia 
que la ciutadania tingui accés a un conjunt de mitjans plurals i 
diversos que els permetin accedir a informacions ideològica-

ment plurals i, com a resultat, poder exercir lliurament el seu 
vot. De fet, el compromís de la Unió Europea de respectar la 
llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació i de defen-
sar la llibertat d’expressió —que inclou el dret a rebre i difondre 
informació sense ingerència de l’autoritat pública— està recollit 
a l’article 11 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, que 
reflecteix l’article 10 del Conveni europeu per a la protecció dels 
drets humans i les llibertats fonamentals.

Un dels àmbits crucials per assegurar un bon funcionament de-
mocràtic rau en establir controls a la concentració de la propie-
tat mediàtica. Segons el professor Robert Picard, la regulació 
de la propietat equival a “l’acció governamental que determina 
qui pot ser propietari de les empreses, quines empreses poden 
participar en una indústria i la mida i l’impacte de les empre-
ses en el mercat. La propietat es pot controlar per raons de 
competència, per donar suport a la diversitat de propietat i el 
pluralisme i per mantenir el control dels mitjans de comunicació 
i les comunicacions”.

Dins de la Unió Europea, són dues les polítiques encarrega-
des d’establir les regles de joc en aquest àmbit: la política di-
gital i la de competència. Ambdues han dissenyat un conjunt 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies
https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’actuacions per desenvolupar i assolir el seu bon funciona-
ment en el si de la UE durant el que anomenen la dècada digital 
(2020 – 2030). Aquest article fa un repàs de les directrius euro-
pees en l’àmbit de la concentració de la propietat dels mitjans 
de comunicació. En concret, s’analitzaran les darreres actua-
cions que ha dissenyat la Comissió Europea per poder-hi fer 
front, accentuades per la pandèmia de la COVID-19 i l’expansió 
de la desinformació global.

La política digital europea: 
les directrius per la protecció 
dels mitjans de comunicació
La política digital de la Unió 
Europea és una de les sis prio-
ritats que té la Comissió Euro-
pea, liderada per Ursula Von 
der Leyen, per al període 2019 
– 2024. L’objectiu és que aquesta transformació digital funcioni 
per a les persones i les empreses, i que al mateix temps ajudi a 
assolir l’objectiu d’una Europa climàticament neutra l’any 2050. 
Aquesta voluntat digitalitzadora del conjunt de l’economia s’ha 
trobat amb dificultats com la pandèmia i, alhora, amb un incre-
ment del fenomen de la desinformació.

La Comissió ha reaccionat amb l’elaboració de dos plans 
d’acció dirigits a garantir el bon funcionament dels mitjans de 
comunicació i a protegir les democràcies europees. En aquests 
documents hi trobem les línies actuals d’actuació de les ins-
titucions comunitàries. A finals de desembre de l’any 2020, la 
Comissió Europea va presentar el document ‘Els mitjans de co-
municació d’Europa a la dècada digital: pla d’acció per ajudar a 
la recuperació i transformació dels mitjans’. Aquest pla té com 
a objectiu accelerar la recuperació, transformació i resiliència 
de la indústria dels mitjans de comunicació, i defineix els desa-
fiaments estructurals que enfronten els sectors audiovisuals i 
dels mitjans informatius, sobretot en la dimensió econòmica (en 
especial, les dificultats en els mercats publicitaris digitals) i en 
la dimensió tecnològica (predomini dels nous consums audiovi-
suals a través de les plataformes d’streaming).

En paral·lel, la Unió Europea va aprovar el Pla d’Acció per a 
la Democràcia Europea, també el mateix mes de desembre de 
2020. La Comissió ha col·locat la llibertat dels mitjans de co-
municació al centre dels seus informes sobre l’estat de dret. 
Per trobar-hi solució, ha posat en marxa diversos projectes fi-
nançats que tenen com a objectiu mapejar les violacions de 
la llibertat dels mitjans i defensar els periodistes amenaçats, 
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controlar els riscos per al pluralisme dels mitjans i donar suport 
al periodisme col·laboratiu, la cooperació i l’intercanvi de bones 
pràctiques. La Comissió Europea cofinança projectes dirigits pel 
Centre Europeu per a la Llibertat de Premsa i Mitjans (ECPMF) 
i els seus socis, orientats a abordar les violacions de la llibertat i 
el pluralisme dels mitjans als estats membres de la UE i als paï-
sos candidats a entrar-hi. S’han concedit subvencions al Centre 
per al Pluralisme dels Mitjans de Comunicació i la Llibertat dels 
Mitjans (CMPF) per al desenvolupament i la implementació del 
‘Media Pluralism Monitor’ (MPM), una eina que ofereix una visió 
global dels riscos per a la llibertat i el pluralisme dels mitjans a 
Europa, analitzant quatre grans àrees: protecció bàsica, pluralitat 
de mercat, independència política i inclusió social.

Dins d’aquest Pla d’Acció per a la Democràcia Europea, una de 
les mesures està destinada a millorar la comprensió i la dispo-
nibilitat pública de la informació sobre la propietat dels mitjans. 
Per aconseguir aquest objectiu, la Comissió va anunciar que 
cofinançaria el nou sistema de seguiment de la propietat dels 
mitjans de comunicació. En primer lloc, s’ha posat en marxa un 
projecte pilot que vol construir una base de dades públiques 
amb informació rellevant sobre la propietat dels mitjans de co-
municació. El mes d’octubre de 2021 es va crear l’Euromedia 

Ownership Monitor (EurOMo), coordinat per la Universitat Paris 
Lodron de Salzburg. Els seus investigadors principals són els 
professors Josef Trappel i Tomaz Tales. L’import del suport de 
la UE dedicat a aquest projecte és d’1 milió d’euros, i es preveu 
que el projecte duri fins el setembre de 2022.

Aquest projecte ha de crear una eina per facilitar informació 
rellevant per definir les polítiques i les normatives que donen 
suport a la llibertat i el pluralisme dels mitjans, delimitant clara-
ment on es troba la propietat, fent més visibles els problemes 
potencials i contribuint així a millorar la comprensió del mercat 
dels mitjans. Concretament, l’Euromedia Ownership Monitor 
(EurOMo) proporcionarà una base de dades basada en cada 
país, que contindrà informació sobre la propietat dels mitjans, 
avaluarà sistemàticament els marcs legals rellevants i identifi-
carà els possibles riscos per a la transparència de la propietat 
dels mitjans. La necessitat d’aquesta eina ha sorgit a causa 
de les tendències creixents de concentració de la propietat en 
mitjans digitals i tradicionals i els consegüents riscos per al plu-
ralisme dels mitjans.

La preocupació per aquest tema és visible amb les declaracions 
dels mandataris de la Comissió Europea que recull la nota de 
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premsa del llançament de l’EurOMo. La vicepresidenta de Va-
lors i Transparència, Věra Jourová, va assegurar que “cada cop 
és més difícil entendre qui és el propietari dels mitjans a la Unió 
Europea. No pot ser així, perquè en democràcia la gent me-
reix saber qui els proporciona la informació. Aquesta nova eina 
ajudarà a entendre el mercat dels mitjans i les futures iniciati-
ves polítiques”. El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, 
va afegir que “com a pilar clau de les nostres democràcies, és 
crucial abordar i destacar les amenaces existents als mitjans 
independents. Continuem decidits a presentar noves iniciatives 
com la Llei de Llibertat de Mitjans i augmentar el nostre suport a 
projectes de transparència en el sector” [3]3 — Comissió Euro-
pea (2020) “European Democracy Action Plan: making EU de-
mocracies stronger”. Nota de premsa, 3 de desembre de 2020, 
[disponible en línia]..

La creació de l’EurOMo es troba alineada amb el que indica la 
Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual, on s’estableix 
la necessitat que la legislació nacional exigeixi transparència a 
la propietat dels prestadors de serveis de comunicació. El ter-
mini per a la transposició de la directiva pels estats membres 
encara no s’ha completat, tot i que la data inicial era el 19 de 
setembre del 2020. Per aquest motiu, la Comissió Europea va 

enviar el passat mes de setembre una primera advertència a 24 
països, entre ells Espanya, per tal que incorporessin aquesta 
directiva a la seva legislació estatal abans que acabés l’any 
2021.

La segona part del projecte EurOMo es complementa amb la 
creació d’una base de dades nacional que contingui informació 
sobre la propietat dels mitjans de comunicació i una avaluació 
sistemàtica tant dels marcs legals rellevants com dels riscos 
per a la transparència de la propietat dels mitjans. S’hauria de 
posar en marxa durant l’any 2022. El pressupost destinant serà 
de 500.000€.

A banda de les accions que està realitzant la Comissió Euro-
pea per poder obtenir informació sobre la propietat dels mitjans, 
també és important destacar el protagonisme d’un organisme 
internacional, l’Observatori Audiovisual Europeu (OAE), a l’hora 
de recollir dades sobre la indústria audiovisual. Creat el desem-
bre de l’any 1992, l’OAE té com a missió reunir i distribuir infor-
mació sobre la indústria audiovisual a Europa. L’Observatori és 
un organisme públic europeu format per 41 estats membres i la 
Unió Europea, representada per la Comissió Europea. Funcio-
na dins del marc legal del Consell d’Europa i treballa al costat 
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d’una sèrie d’organitzacions associades i professionals del sec-
tor, així com amb una xarxa de corresponsals. Aquest organis-
me internacional fa un seguiment dels moviments empresarials 
que es produeixen en el si de l’espai audiovisual europeu i pren 
nota de les accions que poden comportar concentració en el 
mercat. L’any 2017 va dur a terme l’estudi “Media ownership – 
Market realities and regulatory responses”, on es descrivia la 
situació de la propietat de les empreses que es trobaven dins 
l’espai audiovisual europeu.

L’Observatori Audiovisual Europeu compta amb una base de 
dades MAVISE, que recull la informació sobre la propietat de 
les empreses audiovisuals que operen dins l’àmbit europeu. 
Cobreix tots els serveis audiovisuals i plataformes d’intercanvi 
de vídeos que es troben sota la jurisdicció d’un país membre 

de l’Observatori. La base de dades MAVISE també pot incloure 
serveis disponibles a Europa que no estiguin inclosos en els re-
gistres de les autoritats europees reguladores de l’audiovisual.

(...)

Política de la competència de la Unió Europea: el control 
dels mercats
Per evitar la concentració dels mitjans dins del mercat interior 
europeu, la Unió Europea compta amb un conjunt d’instruments 
de l’àmbit del dret i la pràctica de la competència. En concret, 
el marc regulador l’estableixen els articles 101 i 102 del Tractat 
de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). D’una banda, 
l’article 101 TFUE prohibeix els acords entre empreses que pu-
guin afectar el comerç entre els estats membres i que tinguin 
per objecte o efecte impedir, restringir o falsejar el joc de la 
competència dins del mercat interior. D’altra banda, l’article 102 
TFUE prohibeix l’explotació abusiva, per part d’una o més em-
preses, d’una posició dominant al mercat interior o en una part 
substancial.

A més, el Reglament (CE) núm. 139/2004 sobre el control de les 
concentracions entre empreses [5]5 — Reglament (CE) núm. 
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139/2004 del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre el control 
de les concentracions entre empreses («Reglament comunitari 
de concentracions») [disponible en línia]. estableix un registre 
que detalla les concentracions que es produeixen en el si del 
mercat intern europeu. També preveu un tracte especial per 
a la defensa d’interessos legítims vinculats a la defensa de la 
pluralitat dels mitjans de comunicació. Així es detalla a l’article 
21.4 : “(..) els Estats membres podran adoptar les mesures per-
tinents per protegir interessos legítims diferents dels conside-
rats en el present Reglament que siguin compatibles amb els 
principis generals i altres disposicions del dret comunitari. Es 
consideraran interessos legítims en el sentit del primer paràgraf 
la seguretat pública, la pluralitat dels mitjans de comunicació i 
les normes prudencials. Qualsevol altre interès públic haurà de 
ser comunicat per l’Estat membre a la Comissió, i haurà de ser 
reconegut per aquesta previ examen de la seva compatibilitat 
amb els principis generals i altres disposicions del dret comu-
nitari abans que es puguin adoptar les mesures esmentades 
anteriorment (..)”.

Dins de l’escenari de la política de la competència dels mercats 
mediàtics, s’ha observat que el desplegament de la tecnologia 
digital ha tingut un doble impacte: ha reduït els costos d’entrada 

dels mitjans de comunicació de masses, ha obert un mercat 
estrictament regulat a un ampli ventall de nous actors, i alhora 
també ha provocat una tendència a la concentració de la pro-
pietat a mesura que ha anat evolucionant el model de negoci 
dels mitjans tradicionals. Aquesta darrera conseqüència ha po-
sat de relleu que no es té accés a informació transparent sobre 
qui són els propietaris d’aquests mitjans, un requisit previ per a 
una comprensió significativa del mercat, que, al seu torn, és ne-
cessària per a qualsevol control de concentració i/o intervenció 
reguladora. A més, aquesta concentració mediàtica pot influir 
clarament en el desenvolupament i la preservació de la cultura, 
la informació, l’educació i la democràcia.

Dins de la Comissió Europea, la Direcció General de la Com-
petència és l’encarregada de vetllar pel compliment de les nor-
mes de competència en el sector dels mitjans. Els casos i les 
iniciatives polítiques que tracta tenen com a objectiu garantir 
que els consumidors es puguin beneficiar tant d’una selecció 
més àmplia i d’un accés sense restriccions a continguts d’alta 
qualitat a preus competitius, com de l’augment de la innovació 
tecnològica en el sector. És la dimensió de mercat la que els 
preocupa, però es complementa amb les accions que realitzen 
els responsables del desenvolupament de la política digital.
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En l’àmbit de les actuacions sobre la competència, la Comis-
sió ha realitzat diferents actuacions relacionades amb les res-
triccions a la venda transfronterera de contingut televisiu i de 
mercaderies amb llicència, contribuint així al funcionament del 
mercat interior. La Comissió també ha dut a terme investiga-
cions sobre la distribució de llibres electrònics, amb l’objectiu 
de defensar la innovació en el sector o de garantir la ràpida 
restauració de la competència en un mercat digital tan ràpid.

Un dels àmbits que poden incidir sobre la concentració de la 
propietat és el de les fusions entre empreses. Una de les prin-
cipals preocupacions de la Comissió és que no dificultin sig-
nificativament la competència i que l’accés als elements clau 
(ja siguin continguts, tecnologia o interconnexió) no es vegi 
afectat. En els darrers anys ha actuat en diversos casos, com 
per exemple en l’autorització de l’adquisició de Scripps per part 
de Discovery (febrer de 2018). L’aprovació va estar condicio-
nada al compromís de Discovery de posar determinats canals 
de televisió a disposició dels distribuïdors de televisió actuals 
i futurs a Polònia per una tarifa raonable. Un altre cas va ser 
l’autorització de l’adquisició de Sky per part de Comcast, que 
va ser aprovada sense condicions.

Conclusions
Les diferents accions que ha endegat darrerament la Unió Eu-
ropea posen de manifest que la concentració dels mitjans és un 
tema que preocupa als mandataris europeus. L’impacte de la 
falta de transparència en la propietat dels mitjans de comuni-
cació s’ha evidenciat en un moment dominat per la desinforma-
ció i la completa digitalització dels consums mediàtics. Sembla 
contradictori que el sector que té com a negoci la informació i 
els continguts sigui dels més reticents a informar sobre qui són 
els seus propietaris. Això no és una novetat, perquè sempre ha 
estat així en la indústria dels mitjans de comunicació.
L’oportunitat que sorgeix avui pot oferir una acció coordinada 
entre les institucions europees i els Estats membres, especial-
ment gràcies a l’existència de bases de dades digitals que po-
den treballar amb algoritmes que facin del creuament de les 
informacions una tasca senzilla i actualitzada. D’aquesta ma-
nera, el resultat serà una fotografia real de conjunt de l’espai 
europeu, amb la possibilitat d’aplicar la regulació i les polítiques 
comunitàries d’una manera més àgil i eficaç.

El que queda clar és que la voluntat política hi és; s’han destinat 
alguns recursos per posar en marxa l’eina per obtenir les dades 
sobre la propietat dels mitjans. El repte rau en passar a l’acció i 
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aplicar la regulació vigent quan les dades estiguin disponibles. 
Tant de bo no quedi tot en una acció més del voluntarisme eu-
ropeu. (Infografies: Revista Idees, Junta de Andalucia i Cine y 
Tele)
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Periodisme i notes de premsa
Per Cristina Medina / Alicante Plaza

Quan decideixes estudiar periodisme, probablement a la teva 
ment no hi hagi la realitat d’aquesta professió. Tampoc a les 
aules de les facultats et posen els peus a terra, les universitats 
no hi són per això i a més, no sé en altres estudis, però cada 
vegada hi ha menys professors que han exercit com a perio-
distes fent classe. No importa. Per poc que comencis a exercir 
t’enganxes ràpid la torta amb la realitat i les seves misèries i si 
te’n queden ganes, t’aixeques, t’espolses i et poses a treballar 
o a intentar-ho.

A la universitat no s’ensenya periodisme local, tots els temes, 
totes les teories i tots els exemples et porten més a política na-
cional o internacional, conflictes internacionals, administració 
europea… però ara, 30 anys després, jo estic molt satisfeta de 
fer i haver-hi fet sempre periodisme local. (Segur que si hagués 
fet un altre estaria igual de contenta perquè a mi m’encanta tot 
el que faci olor de periodisme).

El periodisme local és periodisme de proximitat. Les teves fonts 
són de primera mà o fins i tot en alguns casos, el que relates 
ho has viscut directament. A més de periodistes som ciutadans 
i administrats.

Aquesta proximitat la tenim també amb les institucions i els po-
lítics. Això fa gairebé innecessàries les notes de premsa i altres 
eines dels gabinets de comunicació, si no fos perquè la manca 
de personal i de mitjans ens porta, en algunes ocasions, a esti-
rar nota per cobrir l’expedient.

Em consta que en aquest diari es cuiden molt molt de no caure 
en això i a la ràdio on treballo fa 30 anys, és un mantra que ens 
repetim cada matí abans d’organitzar el treball de la redacció. 
Les notes de premsa ens arriben diàriament procedents dels 
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gabinets de comunicació de les universitats, els ajuntaments, 
la diputació, les associacions, les editorials, els col·legis pro-
fessionals, els hospitals… En alguns d’aquests llocs amb més 
criteri que en d’altres, però en tots, l’objectiu és que allò que 
ells volen sigui notícia i que a més l’enfocament sigui el que 
els interessa.

Vet aquí la dignitat i professionalitat del periodista per asse-
gurar-se de si el que diu la nota és cert, si és notícia i si hi 
ha algun punt de vista més o alguna dada o fet que s’hagi de 
conèixer o incloure. També les convocatòries de premsa tenen 
aquell.

Els explicaré una cosa. Cada vegada es pregunta menys a les 
rodes de premsa locals, i em consta que no és només a Elx. 
Desconec si és timidesa dels joves periodistes que ningú no els 
ha dit que l’objecte d’anar-hi és per preguntar, desgana dels ve-
terans o què. És coneguda al món periodístic d’Elx la frase d’un 
exdirector d’un mitjà que deia “la notícia comença on s’acaba la 
roda de premsa”. Continua vigent.

Al principi d’aquesta legislatura vaig tenir una petita topada 
amb la regidora d’Educació de l’ajuntament d’Elx perquè va 

oferir una roda de premsa i es va estranyar que li preguntéssim 
altres temes de la seva àrea. No havia entès o no li havien 
explicat que si anem és per preguntar i, a més, de tot allò que 
sigui de la seva competència. Una altra cosa és que s’hagin de 
contestar o saber de memòria cada dada.

Encara em llança alguna broma, tres anys després i em diu “es-
tudiaré” quan em veu aparèixer. Doncs ho agraeixo. L’alcalde 
d’Elx va venir ahir a una entrevista amb els seus caracterís-
tics apunts a mà, amb coloraines i esquemes, que escampa 
per tota la taula per tenir-los ben visibles. Després no els mira 
però a mi em dóna garanties que s’ha pres de debò el que 
dirà i respecta la nostra feina i per tant als nostres lectors o 
oients. De la mateixa manera, es veu de seguida el que et mira 
amb condescendència o el que es creu que hi ets per servir-lo, 
polític, empresari, directiu, científic, mindundi. Aquests també 
s’enganxen de cara amb la realitat aviat. Quan no surten els 
titulars que ells volien.

La dignificació del periodista i dels mitjans passa per seguir 
buscant la notícia amb criteri, veracitat i en totes les seves 
perspectives, i la dignitat del polític passa per entendre que els 
mitjans de comunicació i els periodistes, també els locals, no hi 
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són per fer còpia pega, encara que de vegades ho sembli. Els 
pot venir molt bé en un moment donat però compte, vivim al teu 
carrer, al teu barri, anem al centre de salut, al cinema… al final 
veiem la teva gestió, podem explicar-ho de primera mà. És allò 
que té. (Fotografia: Paho.org)

Floretes que estigmatitzen
Per Arnau Nadeu, director editorial dels diaris Línia.

“A la nostra facultat tothom hi entra 
somiant treballar a The New York 
Times”. Ens ho diu el degà d’una 
de les facultats de Periodisme cap-
davanteres del país en una trobada 
a Espai Línia per conèixer la nos-
tra premsa de proximitat. És una 
frase portada a l’exageració, evi-
dentment, però que el degà utilitza 
per il·lustrar l’esperit amb què els 
seus estudiants es matriculen a Periodisme. Tothom –o gairebé 
tothom– que comença la carrera que et dona el títol –que no 
l’ofici– de periodista té al cap que en sortirà treballant en un 

gran mitjà de comunicació. En els referents. En els de sempre. 
“Nosaltres els remarquem que la premsa local, per començar, 
és una gran escola, però costa molt despertar-los l’interès pel 
periodisme de proximitat”, continua el degà, llançant-nos –amb 
tota la bona intenció del món, és clar– la floreta de sempre que 
en el fons, però, ens estigmatitza. 

Escola. No som una escola. O, si ho voleu, no només. És clar 
que si un becari o un acabat de graduar fa els seus primers pas-
sos a la premsa local, probablement s’enfrontarà a la realitat de 
l’ofici més ràpidament i la immersió serà més completa. “No hi 
ha res més periodístic que resistir la vanitat o la ira de l’ídol del 
poble”, escrivia ja fa anys Ramon Besa en un article, Fugint de 
la notícia, que sempre que puc recomano a qualsevol aspirant 
a periodista per obrir-li la ment. Però fa temps que les capça-
leres locals, almenys les que estan ben fetes i tenen empreses 
editores compromeses al darrere, han deixat de conformar-se a 
ser una escola de periodistes. De fet, s’han consolidat com una 
opció igual de vàlida per fer carrera i guanyar-se un sou expli-
cant històries. Un sou que de vegades –i malauradament– és 
millor que el que paguen d’entrada alguns mitjans generalistes.
L’etiqueta d’escola ens afalaga i ens limita a parts iguals. Si 
els futurs periodistes veuen la premsa de proximitat com una 
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escola, el seu interès per la nostra feina sempre serà temporal, 
de pas. Si les facultats ens descriuen així, ens estan fent un flac 
favor. I si nosaltres mateixos acceptem aquest rol, ens debili-
tem. Perquè si volem que el periodisme de proximitat tingui fu-
tur, els primers que ens l’hem de creure som els que l’exercim. 
És preocupant veure com moltes vegades se’l creuen més els 
lectors i els diversos actors de l’ecosistema local que nosaltres 
mateixos. L’ombra de les crisis –alguns no hem viscut mai una 
època pròspera del sector– és allargada i castiga l’autoestima, 
però acceptant la resignació t’acorrales. Quin periodisme feia, 
si no, l’aclamat Josep Maria Huertas Claveria i els seus huer-
tamaros, aquells periodistes –com recordava fa poc David Fer-
nàndez en un article al Línia– arran de carrer que cartogra-
fiaven cada barri, cada demanda veïnal i cada necessitat per 
cobrir?

En moments de dubte, recordar els clàssics sempre va bé 
per aixecar la moral. Però no cal anar tan lluny. Les xifres de 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), la 
patronal de la premsa de proximitat, constaten que hi ha pre-
sent i que hi ha futur. Que som empreses consolidades que 
donem feina i que oferim horitzons professionals a llarg termini, 
no escoles. I que l’àmbit geogràfic i la priorització de temes de 

la nostra cobertura periodística no ens situen per se en una di-
visió inferior. Que no ens releguin a ser el planter. El bon perio-
disme es pot fer des de qualsevol trinxera, i la de la proximitat 
és, segurament, la més genuïna.
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