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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: This year Next year: previsió global d’aquest cap d’any 2022
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Darrer EGM de l’any: Internet continua liderant i la Televisió s’acosta més a la penetració d’Exterior

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’audiència digital de diaris d’informació general multiplica l’audiència diària en paper, segons Comscore

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les pimes augmenten un 47% la seva inversió publicitària a la campanya nadalenca

NOVES EINES
Desenvolupament sense codi: panacea tecnològica per als mitjans locals?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La BBC deixarà l’antena per ser únicament digital

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Val la pena lluitar per l’atenció sonora dels oients
TRIBUNA: El periodisme ha perdut la identitat?
PETIT REPORTATGE: Encerts, dubtes i mancances en les modificacions del diccionari del IEC
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DOSSIER: Els models de negoci dels mitjans després de la pandèmia
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This year Next year: previsió global 
d’aquest cap d’any 2022
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En un món afectat per la incertesa econòmica, la publicitat s’ha 
posat en el punt de mira com una mena de punt de referència 
per a la Big Tech i el comerç minorista, segons un estudi de 
GroupM. Sostenint aquesta llum, la narrativa que envolta la sa-
lut de l’economia publicitària global no és del tot negativa. Ara 
creiem -afirma l’estudi- que el creixement de la publicitat global 
per al 2022 serà del 6,5%, excloent la publicitat política dels 
EUA. Això és inferior al pronòstic de juny quan GruoupM va 
estimar un creixement del 8,4%.

També és útil mirar el creixement de la publicitat en una base 
composta de tres anys, suavitzant essencialment la volatilitat 
de la pandèmia i la naturalesa general de puja i baixa del mer-
cat publicitari. Malgrat els titulars de negativitat, el treball estima 
que la taxa de creixement anual composta de tres anys de la 
publicitat total del 2019 al 2022 és del 8,8%, gairebé idèntica a 
la taxa del 8,7% del 2016-2019.

Què ens fa ser optimistes
• Les grans caigudes semblen limitades a determinats canals 
en determinats mercats.
• Els grans anunciants estan veient guanys d’ingressos tot i ex-
pressar precaució.
• L’atur continua sent baix en general i la creació de noves em-
preses continua sent una font de creixement.
• Els mitjans digitals segueixen creixent.

De cara al 2023, GroupM espera que la publicitat global creixi 
un 5,9%, amb forts guanys a la televisió connectada, els mi-
tjans minoristes i mercats de ràpid creixement. Aquesta xifra 
representa una lleugera rebaixa respecte a l’estimació del 6,4% 
que es va compartir al juny, però excepte una escalada a la 
guerra d’Ucraïna o un altre desastre global de mida pandèmica, 
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s’espera que el creixement augmenti el 2024 fins al 6,2% abans 
de tornar a una tendència de desacceleració. creixement mitjà 
d’un dígit fins al 2027.

És recomanable lectura completa del treball This year Next 
year: previsió global d’aquest cap d’any 2022, elaborat per 
GroupM que agrupa agències de gran valor com  Mindshare, 
Mediacom, Wavemaker, Essence i mSix & partners. CLICAR 
AQUÍ (Infografia: GroupM)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Darrer EGM de l’any: Internet continua 
liderant i la Televisió s’acosta més a la 
penetració d’Exterior
Per Reason Why

L’ Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) ha compartit les dades de la Tercera Onada de l’EGM 
del 2022, l’informe que resumeix l’Estudi General de Mitjans i 
ofereix una panoràmica de les audiències als mitjans de comu-
nicació. Seguint la línia del dibuixat a la Segona Onada, l’anàlisi 
apunta a una confiança creixent en el context digital.

Internet torna a situar-se al capdavant de la llista de mitjans 
amb més penetració a l’estat espanyol, deixant el segon lloc per 
a Televisió. 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%. 

Com ja es va observar el mes de juliol, Televisió s’allunya cada 
cop més de la corona que ha ostentat durant anys i ocupa la 
segona posició de la llista amb una penetració del 78,5%. La 
xifra suposa un 0,6% menys que en la darrera edició de l’estudi, 

quan es va fer amb un 79,1%, i s’apropa així a la penetració d’ 
Exterior, que se situa de nou en tercer lloc gràcies a un incre-
ment de l’1,9% des de l’edició anterior de l’informe, passant del 
76,1% al 78% actual.

Mitjans impresos.- A l’apartat de mitjans impresos, l’EGM dis-
tingeix entre Diaris (14%), Revistes 
(22,2%) i Suplements (4,4%). El ràn-
quing de capçaleres diàries més lle-
gides a Espanya no presenta canvis 
al podi en comparació amb les da-
des 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 distin-
geix entre aquelles amb publicació 
setmanal i les de publicació men-
sual. 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 han arribat a una au-
diència de 3,29 milions de persones.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Per part seva, el rànquing de les  revistes mensuals més llegides 
experimenta alguns canvis. National Geographic lidera de nou, 
seguida per Vogue -que ascendeix una posició- i Història Natio-
nal Geographic, que completa el podi. Les revistes mensuals han 
aconseguit una audiència de 5,75 milions de persones.

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. Internet ha obtingut 
una penetració del 86,7%, mantenint YouTube, Facebook i Spo-
tify com les pàgines web amb més visites úniques a Espanya. 
Entre les deu primeres posicions es troben tres diaris generalis-
tes: El país (7.479.000), La Vanguardia (3.732.000) i La Razón 
(1.858.000). Es tracta de visitants únics en els darrers 30 dies. 

Ràdio.- L’estudi ofereix un rànquing de mitjans radiofònics genera-
listes molt semblant al d’altres edicions i, en aquest sentit, Ser, Cope 
i Onda Cero continuen liderant com les emissores més escoltades 
a l’estat espanyol. Segons AIMC,  11,7 milions de persones escol-
ten la ràdio generalista a Espanya. D’altra banda, l’estudi assenyala 
que la ràdio temàtica obté una audiència de 13 milions de persones, 
i Los 40, Cadena 100 i Cadena Dial es mantenen com les emisso-
res musicals espanyoles més escoltades. (Gràfics: Reason Why)

Setanta associats participen en la 
primera sessió de treball entre l’AMIC 
i Google

La primera sessió de treball entre l’AMIC i Google, organitza-
da per l’Associació, amb el suport del Departament de Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de 
la Fundació .CAT i la Fundació “La Caixa”, ha comptat amb la 
participació de setanta editors i redactors del mitjans associats 
a l’AMIC, aquest matí 15 de desembre a l’Auditori del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

L’AMIC i Google han iniciat amb aquesta primera sessió de tre-
ball una col·laboració que té el propòsit d’establir una relació 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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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.

El secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, ha estat l’encarregat 
de presentar l’esdeveniment i ha destacat que “a través 
d’aquestes trobades hem de buscar fórmules o acords amb Goo-
gle per millorar tots, els mitjans de proximitat, els temàtics, po-
sant especial èmfasi en els mitjans de parla catalana a Internet”. 

A més ha afegit, en paraules del president de l’AMIC, Ramon 
Grau, “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 digital. Tenir una via directa 
de comunicació amb aquesta corporació tecnològica és fona-
mental per donar resposta a les necessitats dels seus associats 
i alhora poder continuar innovant en el sector de la premsa de 
proximitat i treballar per una millor presència de la llengua cata-
lana en aquestes plataformes digitals”.

A continuació ha començat la sessió, la qual ha anat a càrrec 
de Luis Collado, director sènior de Google Spain i responsable 
dels acords amb els mitjans informatius, el qual ha compartit 

amb els associats de l’AMIC de quina manera Google treballa 
amb les notícies i com els seus productes volen donar resposta 
a les necessitats de la premsa de proximitat. Així mateix, ha 
analitzat el nou marc legislatiu europeu i la manera en què im-
pactarà en els mitjans digitals.

El ponent ha remarcat que Google és una finestra perquè els 
usuaris accedeixin als continguts. “No som editors, ni crea-
dors. La plataforma és l’intermediari entre els mitjans i el con-
sumidor”. Subratllat que actualment “més del 80% del consum 
d’informació es fa a través del mòbil i això suposa un canvi molt 
important a l’hora de generar el contingut, distribuir-lo i millorar 
l’experiència d’usuari”. 

D’altra banda, també ha explicat els principals factors que afec-
ten la rellevància dels diferents productes de Google com són: 
la rellevància, ubicació, prominència, autoritat, actualitat, usa-
bilitat, interessos de l’usuari. Uns criteris, tal com ha afirmat el 
ponent, “bàsics, però els quals s’han de tenir en compte a l’hora 
de crear un contingut”. I ha remarcat la penalització de contin-
guts dins el cercador a causa del pescaclics, enllaços trencats, 
original, branded content, desinformació, etc.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Entre els productes de Google i les seves possibilitats trobem 
Google Discover un buscador personalitzat, visual i interactiu i 
Google News, dividit entre quatre seccions. El cercador actual-
ment prioritza les notícies locals, les quals encara que tinguin 
una dimensió menys global, se’ls hi intenta donar rellevància a 
les notícies properes a l’usuari.  

Per finalitzar, Collado ha exposat el nou marc regulador, el qual 
ve marcat per la directiva de Copyright, la qual indica que les 
plataformes digitals o xarxes socials, com Google, no poden 
mostrar els continguts sense tenir autorització prèvia per part 
de l’editor. I si no es té, només pot utilitzar l’URL o el que ano-
mena contingut no rellevant o poc significatius. A causa de la 
legislació espanyola, Google està treballant amb l’esquema, i 
el primer trimestre de l’any vinent es traslladarà als editors per 
donar a conèixer com impacte aquest nou marc regulador als 
seus continguts. (Font: Redacció AMIC)

La proximitat i Periódico de Ibiza
 El periodista Toni Ruiz escriu un article a Periódico de Ibiza/
Formentera, en el qual, sota el títol Proximitat, ens diu que “da-
vant la globalització de la televisió, la ràdio i la premsa genera-

lista, els mitjans locals guanyen la partida a les distàncies cur-
tes, coneixen el territori, saben de què parlen i són molt propers 
a l’espectador, oient o lector.

“El periodisme local manté viva la nostra identitat, les pecu-
liaritats del nostre territori i difon la cultura, tradició i llengua 
pròpia del lloc, que altrament s’anirien perdent en l’amalgama 
d’informació que rebem diàriament. Així que us convido modes-
tament des d’aquí, a consumir informació local per garantir-ne 
la supervivència i sobretot que aquesta sigui de qualitat, dotada 
dels mitjans necessaris i amb rigor i serietat”. (Font: MAE – in-
fografia: marcago)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Cap gran diari difon ja 60.000 
exemplars
Els editors són conscients que la premsa escrita mor a poc a 
poc, però alhora no poden prendre cap decisió dràstica respec-
te al seu futur perquè encara segueix atraient inversió publici-
tària. En els nou primers mesos del 2022, 218 milions d’euros 
(Arcemedia), escriu Rubén Arranz a VozPopuli.

En qualsevol cas, els números deixen clara la decadència d’aquest 
negoci. L’exercici 2016, el diari generalista més llegit era El País, 
amb una difusió mitjana de 215.471 exemplars diaris. El setembre 
passat entre el diari de Prisa, El Mundo, La Vanguardia i ABC no 
van igualar aquesta dada. Segons l’Oficina per a la Justificació de 
la Difusió, “van llançar” al mercat 196.105 diaris de mitjana.

El rotatiu amb més difusió total va ser El País, amb 59.147 exem-
plars diaris, és a dir, el 7% menys que el mateix mes del 2021. 
La Vanguardia va registrar una mitjana de 56.692 (-9,76%); 
ABC, 42.975 (- 11,29%); El Mundo, el 37.291 (-4,33%), i El Pe-
riódico de Catalunya, 22.942 (-14,77%).

El diari que compta amb una difusió més gran és el gratuït 20 

Minutos, que va llançar al setembre, de mitjana, 139.986 exem-
plars, és a dir, el 6,32% més que en el mateix període de l’any 
anterior. D’altra banda, crida l’atenció que alguns mitjans de di-
fusió regional registren dades millors que les capçaleres gene-
ralistes. És el cas d’El Correo Español (38.099) i de La Voz de 
Galicia (44.340).

En total, a Espanya es van llegir cada dia 956.272 diaris 
(-6,69%). És a dir, entre 70 capçaleres van obtenir les mateixes 
dades que fa una dècada aconseguien entre els tres principals 
diaris generalistes. (Font: VozPopuli)

En canvi, l’audiència dels diaris es 
recupera lleugerament

La tercera onada de 2022 de l’Estudi General de Mitjans cons-
tata que l’audiència dels diaris impresos a tot l’Estat ha crescut 
lleugerament. En concret, l’EGM indica que el conjunt de ca-
pçaleres registra 5.641.000 lectors diaris de mitjana, un petit 
increment del 0,75% respecte dels 5.599.000 de desembre de 
2021. En el tercer EGM de l’any passat hi va haver una davalla-
da del 25% en comparació al 2020.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En la tercera onada de 2022, el diari més llegit a l’Estat con-
tinua sent El País, ara amb 758.000 lectors diaris de mitjana, 
7.000 més que l’any passat. El top 10 el completen El Mundo 
amb 440.000 lectors (–28.000); La Vanguardia amb 375.000 
(–24.000); ABC 364.000 (+5.000); La Voz de Galicia 349.000 
(+29.000); El Correo 274.000 (+21.000); El Periódico 190.000 
(–19.000); La Nueva España 164.000 (+20.000); El Diario Vas-
co 128.000 (+29.000), i Faro de Vigo amb 139.000 (+28.000).

Per darrere es troben Última Hora amb 136.000 lectors 
(+31.000); Heraldo de Aragón amb 131.000 (–12.000); La 
Razón 122.000 (–6.000); Diario de Navarra 99.000 (–9.000); 
Levante-EMV 91.000 (–14.000); El Comercio 88.000 (–6.000); 
Ideal 86.000 (–30.000); El Norte de Castilla 82.000 (–+12.000); 
Diario de Mallorca 76.000 (+14.000); El Diario Montañés 
74.000 (–21.000); Información 72.000 (–18.000); Sur amb 
71.000 (+14.000); El Punt Avui 66.000 (–2.000); Ara també 
amb 66.000 (–5.000); El Progreso 66.000 (–3.000); La Verdad 
65.000 (–20.000); Diario de Burgos 64.000, i Las Provincias 
amb 61.000 lectors (–7.000).

El treball de camp de la tercera onada de 2022 de l’EGM es va 
realitzar entre el 5 de setembre i el 13 de novembre. (Font: C21)

L’atur entre periodistes cau un 17% i se 
situa en xifres prèvies a la crisi del 2008

L’ APM ha presentat el seu tradicional informe anual de la pro-
fessió periodística. Entre els titulars més destacats de l’informe 
hi ha la xifra d’atur. La baixada generalitzada d’aturats registra-
da els últims mesos també es reflecteix a la professió periodís-
tica, on hi ha un 17% menys de periodistes i/o comunicadors 
aturats que el 2021. Així mateix, el nombre més gran de perio-
distes desocupats se situen a la Comunitat de Madrid (1.772), 
Andalusia (999) i Catalunya (721).

En aquesta línia, cal destacar un altre element positiu referent 
a la professió. El percentatge de “falsos autònoms”, és a dir, els 
autònoms que treballen integrats a les empreses ha baixat con-
siderablement. Tot i això, segons les dades de l’APM, aquest 
tipus de professionals han augmentat als departaments de co-
municació de les empreses.

Pel que fa al repartiment dels periodistes per sexes, una vegada 
més les dades recollides per l’APM desvetllen com, a mesura 
que s’ascendeix als llocs de responsabilitat de les redaccions, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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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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la presència de dones disminueix “dràsticament”. Al contrari del 
que passa en periodisme, són les dones les que tradicionalment 
han tingut més pes en el sector de la comunicació. (Font: MAE)

Malestar a la plantilla de Badalona 
Comunicació

Els treballadors de Badalona Comunicació, que integra la tele, 
la ràdio local i la revista Bétulo de Badalona (Barcelonès), han 
emès un comunicat en el qual denuncien que els seus sous es-
tan un 30% per sota de la mitjana respecte a “altres organismes 
públics de la ciutat i empreses del sector audiovisual”.

El Comitè d’Empresa de Badalona Comunicació assenyala que 
van encarregar al Grup Pitàgora un estudi comparatiu sobre el 

nivell de competitivitat de l’estructura salarial de l’empresa. Així, 
segueix el comunicat, s’han comparat els sous de la plantilla 
de Badalona Comunicació amb les retribucions de l’Ajuntament 
de Badalona, l’empresa pública Engestur, Mataró Audiovisual i 
Terrassa Televisió.

Així, l’estudi exposa que la plantilla de la tele i ràdio badalonines 
cobra un 30,91% menys que els treballadors de l’Ajuntament 
de Badalona, un 32,01% menys que els empleats a Engestur, 
un 15,29% menys que els de Mataró Audiovisual i un 38,59% 
menys que els de Terrassa Televisió. D’aquesta manera, sem-
pre segons el comunicat, l’estudi del Grup Pitàgora recomana 
una “equiparació salarial progressiva” a causa que “ja hi ha un 
desfasament generalitzat i bastant important”. (Font: MAE – fo-
tografia: media.cat)

Els periodistes de The New York 
Times van a la vaga per primer cop en 
més de quaranta anys
Més de 1.100 treballadors de The New York Times van ser cri-
dats a una aturada de 24 hores el 8 de desembre, com a me-
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sura de pressió davant l’estancament de les converses amb 
l’empresa per revisar-ne les condicions. Tots ells formen part 
del sindicat NewsGuild, la secció del qual al diari novaiorquès 
reclama millores durant gairebé dos anys, després del final del 
contracte previ el març de 2021. La vaga temporal va estar es-
cenificada amb mobilitzacions als voltants de la redacció i ha 
obligat a tirar endavant el diari amb fins a un 90% menys de 
periodistes en algunes seccions.

Els treballadors critiquen igualment la poca predisposició de la 
companyia a atendre les seves demandes econòmiques quan 
la seva situació financera ha millorat molt en els darrers temps, 
fins al punt de fer adquisicions importants com les de The Athle-
tic i Wordle. Es dona la circumstància que a NYT no es feia 
vaga des de fa quaranta anys. (Font: MAE)

L’AMIC present al Col·loqui 
Euroregional dels espais Occità i 
Català, celebrat a Narbona
Amb motiu del 20è aniversari de l’Eurocongrès 2000 i el 100è 
aniversari de Robert Lafont, es va celebrar a Narbona el 

Col·loqui Euroregional dels espais Occità i Català, a iniciativa 
de l’associació Euroccat i amb el suport de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània, on es va proposar compartir una reflexió multidis-
ciplinària al voltant de les cultures occitanes i catalanes.

El Col·loqui, que es va realitzar al Museu Narbo Via els dies 8 
i 9 de desembre, donava continuïtat a l’Eurocongrés de l’any 
2021, tal com va comentar a l’obertura Joan Amorós, president 
de FERRMED. A continuació Xavier Bernard Sans, director de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, va celebrar que es realitzés 
aquesta jornada i va destacar que l’Euroregió té un clar vin-
cle amb aquest col·loquí, ja que és economia, cultura, llengua, 
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cohesió...; i va acabar afirmant “nosaltres som mediterranis i 
Europa ha de ser més mediterrània”.

La jornada, a la qual va assistir Josep Ritort, secretari gene-
ral d’AMIC, va profunditzar en diverses línies de reflexió. Una 
d’elles va ser la història, on es va qüestionar què passa amb les 
realitats nacionals occitanes, franceses, catalanes i europees. 
També es va tractar sobre la llengua i les cultures: Català i oc-
cità, quins camins tenen per al reconeixement?. Així, com es va 
parlar sobre economia i desenvolupament sostenible, al voltant 
de quatre grans eixos: aigua, energia, turisme i mobilitat. Final-
ment, es va fer una taula rodona per a esbossar perspectives i 
vincular-hi les polítiques públiques en aquests àmbits de debat. 
(Font i fotografia: Redacció AMIC)

La premsa de proximitat 
metropolitana protagonitza la nova 
exposició de l’Espai Línia
La propera exposició de l’Espai Línia posarà el focus en la tra-
jectòria de la premsa de proximitat de l’àrea metropolitana. Amb 
el títol de Premsa de proximitat metropolitana. Un recorregut 

per la història, l’exposició s’inaugurarà oficialment el 27 de ge-
ner i es podrà visitar fins al 30 de maig.

La inauguració de la mostra comptarà amb les intervencions 
d’Oriol Duran, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de 
la Generalitat; Ramon Grau, president de l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació (AMIC); Francesc Fàbregas, 
president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, i 
David Centol, editor del Grup Comunicació 21.

L’exposició farà un repàs per la història de la comunicació 
de proximitat a l’àrea metropolitana, en un recorregut fins a 
l’actualitat a través d’un centenar de capçaleres, amb originals 
i primers números. Per donar forma a la mostra, durant tres 
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mesos s’ha realitzat una ingent tasca de recerca per diversos 
arxius, la qual ha permès trobar joies fins ara mai exposades.

És la primera vegada que es fa una exposició recopilatòria so-
bre la premsa de proximitat d’aquestes dimensions aprofitant 
la sala expositiva d’Espai Línia, de 33 metres de llargada i 5 
metres d’alçada. L’Espai Línia està situat al carrer Girona 52 de 
Barcelona, i l’entrada a l’exposició serà lliure.

La 1a edició del concurs de creació 
de contingut en català, AMIC-Directes, 
tanca el termini creatiu amb 600 inscrits
Un total de 600 joves d’entre 14 i 18 anys s’han sumat al con-
curs de creació de contingut en català, AMIC-Directes, en la 
seva primera edició. Després de l’èxit en inscripcions, s’han 
publicat més de 50 streamings que es valoraran durant els 
pròxims dies del mes de desembre.

Nou influencers han acompanyat a l’alumnat en la creació de 
continguts durant aquesta fase del concurs a través de la figura 
dels mentors, al capdavant dels quals es trobaven Laia Gufolo-

ve, Norman López, Gal·la Martí i Elia Periwinkle, entre d’altres. 
Els participants han hagut de realitzar el seu directe d’entre 20 
i 30 minuts en grups de 3 a 5 persones. 

“AMIC-Directes, creadors de continguts en català” és el primer 
concurs que, amb una mirada transversal, anima als joves a 
formar-se en les noves plataformes digitals, a través de mento-
ries i píndoles d’aprenentatge, amb l’objectiu final de crear un 
vídeo en directe en català tenint en compte els diferents aspec-
tes apresos durant el transcurs del termini creatiu. Actualment, 
es poden consultar els directes publicats de cada grup a través 
del web www.amicdirectes.cat.

Següents passos: Els finalistes
El concurs ha aconseguit sumar un total de 56 directes entre 
tots els participants en les categories d’E-Sports i Actualitat, 
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amb joves tractant temes tan variats com les festes de Nadal, 
les modes, la salut mental, el Mundial de Qatar, els videojocs, 
les competicions professionals de diversos esports electrònics 
o les Xarxes Socials, entre d’altres. Durant els pròxims dies, 
un jurat format pels creadors de contingut, i l’organització de 
l’AMIC s’encarregarà d’escollir tres guanyadors per catego-
ria, a més del docent més involucrat en el concurs. Els millors 
streamings de cada categoria s’emportaran premis monetaris 
bescanviables per material escolar i audiovisual en els establi-
ments indicats per l’AMIC.

Organitza AMIC, “compromís amb l’educació”
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, re-
presenta a més de cinc-centes publicacions en paper i mitjans 
digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, 
que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 
exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 
d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta nova inicia-
tiva perquè els joves aprenguin a crear en català i amb la voluntat 
de promoure la creació en noves plataformes digitals, perquè for-
ma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.

Més de 2.500 alumnes inscrits en el 
concurs literari AMIC-Ficcions

La quinzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha asso-
lit 2.535 participants procedents de 239 centres educatius, dels 
quals 1659 alumnes són de Catalunya, 633 són del País Valen-
cià, 218 de les Illes Balears, 22 d’Aragó, 2 d’Andorra i 1 de la 
Catalunya del Nord. Les inscripcions per participar en el certa-
men de creació literària es van activar el passat 3 d’octubre, i 
continuen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18 anys fins al 
dia 31 de gener a través de la pàgina web www.amicficcions.cat.
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El funcionament
El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està 
enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, 
Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu prin-
cipal d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació 
literària i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar 
l’escriptura i la literatura en català. 

Prenent cinc inicis de novel·la: Nosaltres a la lluna d’Alice Ke-
llen, Ciutats de Fum de Joana Marcús, Jaufré (anònim), El que 
penso (sobre tot) de Jordi Sierra i Fabra i Terres mortes de Nú-
ria Bendicho Giró. Els participants han d’escriure un relat dividit 
en tres capítols i penjar-los a través del web del concurs seguint 
el calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant indivi-
dualment com en grup de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final 
Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura 
i l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els fi-
nalistes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherèn-
cia argumental i l’originalitat de les històries. Durant la segona 
quinzena del mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, 

i al mes de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diver-
sos actes arreu dels territoris de parla catalana.

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

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

Organitza AMIC, “compromís amb l’educació”
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, re-
presenta a més de cinc-centes publicacions en paper i mitjans 
digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, 
que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000 
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exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 
d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a 
la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels joves i 
que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè forma 
part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.

L’OJD escull tres nous consellers
L’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), auditor líder de 
la indústria publicitària, ha procedit a la renovació parcial dels 
seus òrgans de Govern. Com és sabut, l’empresa està consti-
tuïda com una Societat Anònima els accionistes de la qual són 
editors de mitjans, agències i anunciants.

Els nous consellers elegits són: Cristina Barbosa Trueba, pre-
sidenta d’Ogilvy España; Carlos Valiente Palazón, director ge-
neral de 014: Media Hola, SL, representada per  Juan Pablo 
Orelle, director de Distribució & Trade Marketing.

Actualment, OJD certifica la difusió de més de 400 publicacions 
(impreses i digitals ), més de 570 llocs web i més de 2.000 

emplaçaments de publicitat exterior. Composta per anunciants, 
agències i mitjans, l’empresa ofereix serveis de certificació en 
cinc àrees de negoci: print (OJD/PGD), en línia (OJDinteracti-
va), OJD Exterior, OJD Esdeveniments i auditoria de campan-
yes (insercions publicitàries). (Font: MAE)

Subvencions per a produccions 
editorials a Girona

La Diputació de Girona ha aprovat les bases de la convoca-
tòria de subvencions per a produccions editorials. Són objecte 
d’aquestes subvencions els llibres publicats per editors i enti-
tats de les comarques gironines i també els llibres publicats per 
entitats i editors de fora de les comarques gironines si el tema 
o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són d’aquest 
àmbit territorial. 

Poden optar a les subvencions les edicions en llengua catala-
na, que incloguin el corresponent número d’ISBN i de dipòsit 
legal, que siguin comerciables a través dels canals habituals 
de venda de llibres (en el cas d’edició electrònica, que es posin 
a la venda des de portals que en permetin la descàrrega o bé 
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la consulta en línia);  que tinguin un mínim de 48 pàgines més 
les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre o poesia, 
novel·les gràfiques o cançoners i els llibres electrònics) i una ti-
rada mínima de 200 exemplars. Els lectors d’El Butlletí trobaran 
les bases senceres d’aquesta convocatòria en aquest enllaç. 
(Font: MAE)

Convocats els premis i la beca Carles 
Rahola 2022 de comunicació local

La Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya i la Diputació de Girona han posat en marxa la convoca-
tòria de la 14a edició dels Premis Carles Rahola de comuni-
cació local. Els guardons consten de set categories: projecte 
de comunicació periodística, premsa (impresa o digital), ràdio, 
televisió, fotografia de premsa, informació digital i comunica-
ció institucional. Cadascuna de les categories està dotada amb 
1.000 euros, a excepció del premi al projecte de comunicació 
periodística, amb 2.000 euros.

Els treballs han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 (excepte els projectes 

de comunicació). El termini per presentar-se als Premis Carles 
Rahola finalitza l’11 de gener de 2023.

L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer la tasca de la 
professió periodística a les comarques gironines i fomentar la 
creativitat i la qualitat informativa, així com les iniciatives per di-
fondre, recuperar, gestionar o aplegar informació d’interès amb 
independència del canal, el format, l’àmbit o la naturalesa.

D’altra banda, l’Ajuntament de Girona, també amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Giro-
na del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la novena 
edició de la beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, 
que té caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca 
sobre la història del periodisme a les comarques gironines. Aquí 
podeu consultar en format PDF, la convocatòria i les bases de 
la Beca Carles Rahola 2022-2023. (Font: Comunicació 21)
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L’audiència digital de diaris 
d’informació general multiplica 
l’audiència diària en paper, segons 
Comscore
Per Programa Publicidad

L’audiència digital ha esdevingut el component principal de 
l’audiència dels antics diaris paper, ja reconvertits en mitjans 

mixtos paper-digital. L’abast d’aquesta majoria d’audiència digi-
tal, però, és irregular entre els principals diaris espanyols amb 
edicions paper i digital.

Així, una comparativa entre les audiències mitjanes diàries que 
actualment proporciona l’Estudi General de Mitjans per a les 
edicions paper, davant la dada mitjana diària d’audiència digi-
tal proporcionada per Comscore, permet comprovar que, en 
aquests moments, l’audiència diària digital pot ser fins i tot 10 
vegades més gran que l’audiència diària en paper.

 Entre els diaris que han tret més partit a la digitalització 
d’aquests mitjans hi ha 20 Minutos, diari gratuït en paper que, 
recolzat en la mateixa estratègia de gratuïtat en digital, aconse-
gueix multiplicar per més de 10 la seva audiència paper i obté 
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un clar avantatge sobre els diaris de pagament en paper, que 
també han implementat mecanismes de pagament en digital i 
per als quals l’increment de la seva audiència digital respecte a 
la del paper oscil·la entre multiplicar per 8 o per 3.

Aquesta situació ha evolucionat profundament durant aquests 
darrers anys de pandèmia que han modificat els nostres hà-
bits de consum de mitjans informatius i, en particular, de diaris 
d’informació general. Així, si comparem les dades d’aquest any 
amb les de fa exactament tres anys, a la tardor de 2019, es po-
den observar perfectament algunes tendències generals, com 

l’impacte de la digitalització 
i, dins d’aquesta, de la mul-
tiplicitat de fonts informatives 
actualment disponibles sobre 
els mitjans informatius tradi-
cionals, amb la consegüent 
reducció generalitzada de les 
audiències diàries en paper i, 

en alguns casos, també de les audiències diàries digitals.
 
Com a conseqüència, s’observen amb claredat les diferències 
en com cada diari ha aconseguit capitalitzar aquesta evolució, 

amb mitjans que han vist reduir-se a gairebé la meitat la seva 
audiència en paper en només tres anys, però a canvi han incre-
mentat la seva audiència digital al voltant d’un 50 % respecte al 
2019, cas de 20 Minutos o de La Razón, que aconsegueixen el 
2022 una xifra total d’audiència digital diària molt maig de la que 
tenien el 2019, fins i tot sumant paper i digital.

A la banda oposada, a altres diaris el creixement digital no els 
ha beneficiat d’aquesta manera. Mentre la seva audiència diària 
en paper queia entre un 20% i un 30% en aquests tres anys 
des del 2022, l’audiència diària digital s’ha mantingut estable 
o fins i tot ha baixat, tot resultant en un descens general dels 
volums d’audiència diària, tant digitals com en paper. (Gràfics: 
Programa Publicidad)

CaixaForum Plus és com un Netflix 
gratuït amb milers de continguts 
culturals
 La Fundació de La Caixa acaba de presentar la web (també és 
app) CaixaForum+ (encara que també en podràs trobar infor-
mació en xarxes socials amb el nom Caixaforum Plus), que és 
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una plataforma en línia destinada a oferir continguts culturals. 
Ofereix sèries originals, documentals, podcasts, concerts, òpe-
ra... a més que els documentals es divideixen en gèneres com 
arquitectura, art, naturalesa, espai o temàtiques socials.

Segons la mateixa Fundació, aquesta plataforma s’estrena amb 
més de 300 títols i 1.000 peces d’àudio i vídeo. En total, per 
estrenar-lo, té 564 hores de contingut. El llançament definitiu, 
després de la presentació, serà el febrer del 2023 i Caixaforum+ 
promet que des d’aquell moment hi haurà estrenes setmanals.

Per accedir a tots aquests continguts de CaixaForum+, la 
subscripció és gratuïta, només cal registrar-se, i està disponi-
ble per a dispositius mòbils, tablets (en aquest cas a través 
d’aplicacions que es poden descarregar a l’App Store a iOS o 
de Google Play a Android).

També podem accedir a la seva versió web, a PC i també a te-
levisors intel·ligents mitjançant mirroring amb AirPlay en dispo-
sitius iOS i Apple TV. Ben aviat també a través de Chromecast. 
(Font: MAE – infografia: cultura mania.com)

Un digital andalús supera en visites 
diversos mitjans nacionals informant 
sobre l’actualitat local
 

Cada mes, el mesurador GfK Dam publica un informe amb les 
audiències dels principals digitals que publiquen informació a Es-
panya. En aquest rànquing, capçaleres com 20 Minutos, El País 
i El Mundo solen ocupar les primeres posicions, juntament amb 
altres com La Vanguardia i El Español. Tot i això, més avall de 
la taula, ha començat a aparèixer un mitjà andalús que, a poc a 
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poc, va escalant llocs en el rànquing. Es tracta de Mira, un diari 
radicat a Sevilla, d’informació generalista i fundat el 2014.

Aquest mitjà de comunicació, el fundador i director del qual és 
Jaime Núñez, va tenir el mes d’octubre passat més de 3,3 mi-
lions d’usuaris únics, 10,4 milions de pàgines vistes i aproxima-
dament 234.000 persones d’audiència diària. Aquestes dades 
li han permès superar en usuaris únics i audiència mitjana mi-
tjans de comunicació de mida mitjana com The Objective, Voz-
populi i El Independiente, entre d’altres. També estan per sota 
en aquesta classificació l’agència de notícies Europa Press, El 
Debate i El Periódico de España.

Preguntat pel secret d’aquest èxit, que amb 27 persones per-
met enfrontar-se a diaris amb un equip de professionals molt 
més gran, el seu director explica que es basa “en explicar infor-
mació exclusiva de l’actualitat andalusa. Periodisme de proxi-
mitat, aquest és el secret”. Cal afegir que en força ocasions, les 
seves notícies han estat replicades per mitjans d’àmbit estatal”, 
com passa també sovint amb els mitjans de proximitat catalans. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Mira Sevilla)

La BBC es prepara per ser un servei 
exclusivament digital a la propera 
dècada

La BBC s’està preparant per tancar en un futur proper els seus 
serveis de transmissió tradicional de televisió i ràdio. Està pre-
vist que això passi ja en la següent dècada, segons ha decla-
rat el seu director general, Tim Davie, en un discurs pronunciat 
la setmana passada davant la Royal Television Society. Així, 
doncs, l’entitat pública britànica passaria a ser una plataforma 
de vídeo i àudio únicament digital allà per la dècada del 2030.

El futur que albira el directiu de la BBC passa per oferir una 
única oferta, possiblement en forma d’app, que integri la multi-
tud de canals que actualment té la corporació britànica. Si això 
passés finalment, es podria posar fi en un futur força proper a 
marques mítiques del Regne Unit, com BBC One o BBC Radio 
4, encara que els seus continguts sí que estarien disponibles en 
línia en aquesta aplicació.

De moment, la BBC ja ha anunciat plans més concrets per-
què canals com ara CBBC i BBC Four siguin únicament digitals 
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en un curt espai de temps. I la idea és anar ampliant aquesta 
estratègia a altres marques de manera progressiva. (Font: Dir-
comfidencial)

TikTok permetrà veure vídeos en 
horitzontal i a pantalla completa

TikTok, la polèmica xarxa social de vídeos, segueix sumant fun-
cions i és que després dels avatars personalitzats i la moneda 
imaginària anomenada Dabloons, hi ha una nova funció en pro-
ves: vídeos en horitzontal a pantalla completa. 

Tradicionalment, TikTok mostra els vídeos en vertical per a la 
seva reproducció en dispositius mòbils, però sembla que volen 
seguir expandint les possibilitats amb vídeos en format horit-
zontal. A les xarxes socials hi ha usuaris reportant l’arribada 
d’un nou botó que podria canviar la manera com fem servir 
TikTok. Sembla que es mostrarà un botó similar al de YouTube 
per posar el vídeo a pantalla completa.

Fins ara, els creadors de contingut havien de canviar el for-
mat dels seus vídeos per pujar-los a les dues plataformes, però 

amb aquest afegit, podran pujar el mateix vídeo sense fer cap 
modificació. Cal veure si això canviarà les regles del joc, però 
la realitat és que TikTok va augmentar la durada màxima dels 
vídeos pujats a la seva plataforma. Actualment, podem pujar 
contingut de fins a 10 minuts. (Font: TechCrunch)
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Les pimes augmenten un 47% la seva 
inversió publicitària a la campanya 
nadalenca
Per Marketing News

Les bones previsions respecte al consum que s’esperen per a 
aquest Nadal, les petites i mitjanes empreses han augmentat 
la inversió publicitària en un 47%, segons les dades de l’estudi 
presentat per MediaShark, divisió del grup Corporalia especia-
litzat en pimes. 
  
“Després dels dos darrers anys en què la campanya de Nadal 
es va convertir en un salvavides per a les pimes, aquest any 
s’enfoca com un punt d’inflexió per superar les expectatives 
dels anys passats. D’aquesta manera, la inversió en publicitat 

és la peça clau per tancar un bon any en vendes per als petits 
negocis”, assenyalen en un comunicat des de Corporalia.

La recent campanya de BlackFriday ja ha suposat un moment 
de creixement de la inversió publicitària de les petites i mitja-
nes empreses. Segons les dades de l’informe, l’increment se 
situa en un 19% respecte del mateix període de l’any anterior. 
Així, l’estudi indica, durant el mes de novembre, les pimes van 
augmentar un 32% les contractacions d’espais publicitaris (amb 
el focus posat al Nadal). Una altra dada que aporta l’informe 
és el creixement de les contractacions d’espais publicitaris a 
l’exterior per part de les pimes, especialment a mupis i carte-
lleria, amb un increment del 12% respecte al volum de la resta 
de l’any, així com també a autobusos, amb un augment del 7%. 
Apunta també que durant aquest mes de desembre creixerà el 
nombre d’anunciants de petites i mitjanes empreses que apos-
ten per altres canals de publicitat com les línies d’autobusos 
(que van créixer un 17%), l’ús de marquesines (amb un aug-
ment del 12%) i els mupis (15%).

“Els petits i mitjans empresaris esperen que la campanya de 
Nadal d’aquest any sigui la millor dels darrers 5 anys amb un 
retorn de la inversió que generi beneficis no vists des de la pan-
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dèmia per a les finances d’aquests negocis”, expliquen. No en 
va, la campanya nadalenca “concentra els esforços més grans 
de vendes de tots els negocis independentment del seu sec-
tor. Per aquest motiu el pressupost mitjà ha augmentat un 20% 
especialment centrats en tots els negocis enfocats al consum: 
regals, restauració, alimentació, serveis, moda i retail”.

Per territoris, Madrid, Barcelona, València, Andalusia i el País 
Basc continuen liderant el creixement d’inversió publicitària per 
part de les pimes.   I s’estima que la inversió es faci fins al mes 
de febrer, moment en què finalitzi la primera fase de les rebai-
xes post nadalenques. (I·lustració: los40 Chile)

La patronal dels mitjans de Balears 
denuncia les “condicions abusives” 
de la publicitat institucional
Amcib, l’Associació de Mitjans de Comunicació de Balears, ha 
denunciat aquesta setmana les condicions abusives en publici-
tat institucional del Consell de Mallorca en la seva contractació. 
Per a la patronal dels mitjans de comunicació, els termes en 
què l’empresa adjudicatària del servei per part del Consell està 

plantejant els contractes publicitaris són “ del tot inadequats i 
fora de mercat”.

Amcib lamenta que es repeteixi novament la “desafortunada 
fórmula d’adjudicar a una empresa exclusivament en base a cri-
teris de descomptes publicitaris , sense que prèviament les em-
preses licitants hagin pactat les condicions”. Per a l’associació, 
és “abusiu” que s’exigeixin descomptes que en alguns casos 
superen el 90% sense que hi hagi acord previ per les dues 
parts. Per a Amcib, el Consell “no pot imposar unilateralment 
a quin preu vol contractar la publicitat institucional als mitjans 
locals i menys exigint unes condicions que ni tan sols els millors 
clients privats aconsegueixen als mitjans locals”.

Per aquesta raó, Amcib denuncia que les ordres de publicitat de 
l’empresa adjudicatària són desproporcionades i exigeix que es 
pactin preus justos. (Font: MAE)
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Més de la meitat dels espanyols 
estan oberts a serveis de streaming 
finançats amb publicitat
Un estudi realitzat per The Trade Desk revela que una majoria 
d’espanyols no estan disposats a gastar més de 30 euros al 
mes en plataformes de streaming, amb la gana en augment 
pels serveis amb publicitat. El streaming és més popular que 
mai entre tots els grups d’edat i arriba al 81% dels espanyols, 
segons un nou estudi de The Trade Desk. L’augment del strea-
ming a Espanya està impulsat pels espectadors d’entre 18 i 34 
anys, ja que el 87% prefereix els continguts en streaming a la 
televisió tradicional.

L’enquesta de l’estudi també mostra un interès continu cap a 
la televisió connectada (CTV), ja 
que els espectadors espanyols 
declaren passar un 56% més de 
temps veient continguts en strea-
ming i catch-up en comparació 
de l’any passat, mentre que els 
espectadors de la televisió tradi-
cional passen un 58% menys de 

temps veient la televisió lineal. Ho podem comprovar accedint a 
l’estudi The Trade Desk. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: 
AdExchanger)

Tendències de màrqueting a Espanya 
el 2022

Què preocupa els responsables de màrqueting? On pensen in-
vertir el proper any? Per tercer any consecutiu, l’Associació de 
Marketing d’Espanya, amb el suport d’Adobe ha entrevistat més 
de 200 directors i caps de l’àrea de màrqueting per poder conèi-
xer les seves inquietuds i preocupacions actuals. En aquest es-
tudi, es poden veure les diferents tendències diferenciant entre 
agències i anunciants, així com entre les empreses amb focus 
a B2B i B2C.
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Els punts claus el 2021 van ser l’Experiència de Client i 
l’Automatització del Màrqueting, però aquest any ha sorgit com 
a aspecte destacat la col·laboració entre Màrqueting i Vendes, 
i és necessari saber el perquè L’estudi d’Adobe ofereix els de-
talls d’aquestes tendències plantejades a la tercera edició de 
Màrqueting Hot Trends 2022, el millor estudi sobre màrqueting 
B2B a Espanya, segons molts experts.

L’estudi aprofundeix en el futur a curt termini del sector, en les 
seves fortaleses, en els àmbits en què hem de posar el focus 
durant el proper any i en les eines fonamentals perquè els de-
partaments de màrqueting desenvolupin la seva activitat de for-
ma eficient, busqueu respostes determinades preguntes, com 
per exemple: On posen el focus els responsables de l’àrea de 
màrqueting? Com de resolts tenen aquests aspectes? On pen-
sen augmentar la seva inversió en els propers 12 mesos? Qui-
nes són les eines que usen? 

El Butlletí de l’AMIC un convida a llegir aquest informe de 
l’Associació de Marketing d’Espanya i Adobe. CLICAR AQUÍ  
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: AMKT)

Segons un informe d’Adevinta, el 80% 
de persones faran compres online per 
Nadal

Vuit de cada deu persones, doncs, segons l’informe, faran les 
compres al canal online aquest Nadal. El 33% de la població 
augmentarà el seu pressupost en relació amb els nadals an-
teriors i els articles de moda i tecnologia, seran els més dema-
nats. Es tracta de dades de l’informe Pols Digital d’Adevinta. 

Els i les Millennials i la generació X copen les transaccions elec-
tròniques; mentre que la generació Z, de menys poder adqui-
sitiu, i la Baby Boomer, menys digitalitzada, tindran un consum 
en línia més moderat. Ho podem comprovar tot llegint l’informe. 
CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: Adevinta)
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Sis consells imprescindibles per 
aconseguir seguidors a TikTok
Les millors hores per publicar i les claus per a l’èxit a la platafor-
ma de vídeos. Això és tot el que necessites saber per aconse-
guir més seguidors a TikTok, una plataforma que  compta amb 
diverses particularitats, que la diferencien de les altres xarxes 
socials. Per tant, és important que els creadors de contingut 
tinguin en compte aquestes diferències a l’hora d’emprendre 
una estratègia de creixement. 

Sis consells imprescindibles per aconseguir seguidors a TikTok: Uti-
litza hashtags coherents. Publica a les millors hores. Crea i participa 
en els diferents reptes i tendències. Col·labora amb altres usuaris 
de TikTok. Utilitza àudios populars. Podem conèixer els detalls dels 
sis consells, només cal obrir aquest enllaç. (Font: Marketing Directo)

Espanya té finalment la seva 
esperadíssima Llei de Startups

La Llei de Startups ha quedat aprovada definitivament. Ha cos-
tat anys de debat i esmenes proposades (més de 80) pels dife-

rents partits polítics, però finalment ha tirat endavant al Congrés 
dels Diputats. A partir del 2023, Espanya comptarà amb una llei 
que introdueix múltiples avantatges fiscals per a les startups. 
Uns canvis que permetran agilitzar tràmits i tenir menys impos-
tos per a emprenedors, però que inicialment van ser criticats pel 
“dubtós impacte”. 

La “Llei de Foment de l’Ecosistema d’Empreses Emergents”, 
coneguda popularment com a Llei de Startups, és un conjunt de 
mesures que apliquen a les petites empreses i emprenedors. 
S’hi troben des de mesures fiscals com la reducció de l’impost 
de societats del 25% al 15% i l’ajornament del pagament del 
deute tributari sense interessos fins a agilització de tràmits per 
a la creació d’empreses o l’obtenció de visats. També diu que 
les ‘stock options’ estaran lliures d’impostos fins als 50.000 eu-
ros anuals (inicialment eren 12.000 euros) o que la deducció 
per inversió en empreses de nova creació és més àmplia.

Què es considera una “startup”? La definició de startup és potser 
el més rellevant, ja que determinades mesures s’aplicaran o no 
en funció d’això. Finalment serà l’Empresa Nacional d’Innovació 
(ENISA) qui acredita que una empresa encaixa com a startup. 
Entre els criteris es tindrà en compte que no tinguin més de 
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cinc anys d’antiguitat, ampliables a set anys a certs sectors com 
les biotecnològiques, energia o industrials. Hauran de tenir la 
seu social a Espanya, mostrar un “caràcter innovador” i que no 
hagin facturat més de 10 milions d’euros. (Font: Enrique Pérez/
Xataca)

Tota la publicitat del New York Times 
ha estat venuda a una sola companyia

Per primera vegada en els 171 anys d’història de  The New 
York Times, el diari va cedir el passat dia 6 a una sola com-
panyia, la  General Electric (GE), tots els espais de  publicitat  
de l’edició impresa, que ha arribat embolicada fins i tot en una 
pàgina d’anuncis , a més d’una gran quantitat de propaganda a 
l’edició digital del diari.

La campanya, que segons un mitjà local ha costat a GE una 
quantitat de set xifres, és un missatge de la corporació per do-
nar a conèixer la seva nova estructura en tres empreses que 
cotitzaran a la borsa: GE HealthCare (sanitat), GE Aerospace 
(sector aeroespacial) i GE Vernova (energia), i per a cadas-
cuna ha col·locat anuncis al diari explicant el seu enfocament 

amb comentaris d’empleats. Cada quadern en què es divideix 
el diari portava inserit un encart de quatre pàgines a color de la 
mida del diari, a més de la contraportada de la secció, sumant 
una vintena d’anuncis a pàgina completa i cinc més petits en 
bandes horitzontals o verticals.

Seb Tomich, cap de  publicitat  del Times, va afirmar que el diari 
està endavant obert a realitzar una altra edició amb un anun-
ciant exclusiu, però que hauria de ser selectiu amb la marca. 
(Font: La Publicidad)
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Desenvolupament sense codi: 
panacea tecnològica per als mitjans 
locals?
Per Guy Tasaka, director gerent del LMA Technology Resource 
Center / Localmedia.org

Recordes on eres quan vas veure QuarkXPress per primera 
vegada i vas pensar: “Això canviarà la publicació per sempre”? 
O heu vist el vostre primer editor de vídeo no lineal, com ara 
Adobe Premiere, i heu pensat: “Això canviarà la producció de 
vídeo”? O va veure Movable Type, un precursor de WordPress i 
va pensar: “Ara tothom pot ser un creador de contingut”?
 

Al llarg dels anys, les innovacions fonamentals en la tecnologia 
dels mitjans han eliminat els obstacles de temps, despesa o ha-
bilitat. Molts de vosaltres que llegiu això potser no recordeu un 

temps abans de l’edició d’escriptori en format impresa (1986), edi-
ció de vídeo no lineal (1991) o programari de blocs (2001). Abans 
d’aquests invents, era difícil i costós ser un editor o una emissora.

Tanmateix, a mesura que les tecnologies habilitadores han can-
viat la capacitat de crear, la tecnologia molt necessària per resol-
dre problemes empresarials ha escapat de la indústria editorial. 
La dependència dels proveïdors i dels equips de desenvolupa-
ment intern ha obstaculitzat les innovacions en les operacions i 
models de negoci. Moltes trucades que he rebut últimament han 
estat com aquesta: “Ens pots ajudar?  Mai no hem subcontractat 
ni deslocalitzat, però volem explorar aquesta opció”.

La pandèmia va canviar moltes coses a la tecnologia que no-
més ara entenem. Una vegada que el treball remot es va con-
vertir en la norma i l’expectativa dels desenvolupadors, si eres 
una empresa de mitjans de comunicació de proximitat, on fos,  i 
teníeu desenvolupadors interns locals, vau competir contra to-
tes les altres empreses del món per aquests desenvolupadors. 
La proximitat ja no era un avantatge.

Aquest tema no era exclusiu dels editors locals. Les empreses 
de desenvolupament offshore van sentir una pressió similar. A 
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mesura que la gran tecnologia va traslladar més negocis fora 
del mar a grans cases de desenvolupament, les botigues més 
petites van sentir una pressió similar pel que fa a l’adquisició i 
retenció de talent de desenvolupament.

Es tractava menys de l’escassetat i més de l’economia del des-
envolupament de programari. Com que hi havia més demanda 
que oferta, els sous dels desenvolupadors de programari es 
van disparar. 

Volant sota el radar durant aquest temps, accelerat per aquesta 
escassetat de recursos de desenvolupament, va ser el movi-
ment de desenvolupament de codi baix/sense codi.

Què és el desenvolupament de codi baix/sense codi?
El desenvolupament de codi baix/sense codi és un moviment 
que s’ha anat construint durant els darrers deu anys com a 
solució per permetre tant als especialistes en tecnologia de la 
informació com als usuaris no tècnics desenvolupar eines ba-
sades en propòsits dins de les organitzacions.

Abans de l’opció LC/NC, calia contractar desenvolupadors o uti-
litzar solucions comercials per resoldre problemes. Imagineu que 

volíeu crear un sistema de gestió de comandes o un sistema de 
gestió classificat. Les vostres opcions eren contractar un desen-
volupador per escriure des de zero o utilitzar un sistema empre-
sarial i després pagar al venedor o integrador de sistemes per 
desenvolupar una integració personalitzada o ampliar el conjunt 
de funcions. Les dues opcions eren extremadament costoses.

Moltes eines LC/NC de “nivell empresarial” permeten als de-
partaments informàtics crear panells d’administració, eines de 
gestió de bases de dades i informes. Aquestes eines solen tenir 
un preu empresarial amb una taxa de llicència elevada i/o una 
taxa de llicència de seient cara. Tradicionalment s’han utilitzat 
per resoldre problemes de gestió de dades.

Hi ha hagut una tendència recent en LC/NC més enllà de les 
eines internes centrades en TI cap a la creació d’aplicacions web 
i aplicacions web més públiques. Potser la plataforma sense codi 
més notable ha estat Bubble.io.  Bubble és una plataforma sense 
codi on podeu crear programari com a servei, o SaaS, productes 
més enllà de prototips i productes mínims viables o MVP. En una 
recent trucada del LMA Digital Club, Vi Friebertshauser, veterana 
de la televisió local convertida en CEO de SaaS, va descriure 
com va reescriure la seva plataforma Homads mitjançant Bubble.
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És LC/NC una panacea per als editors locals? Pot ser si seguiu 
algunes pautes:

• No construïu el que ja existeix! Que pugueu construir alguna 
cosa no vol dir que ho hàgiu de fer.

• Creeu només allò que pugui ser un clar diferenciador estratè-
gic i d’ingressos.

• Si heu creat alguna cosa personalitzada en el passat i dubteu 
a moure’l a sense codi perquè té tantes funcions, moveu només 
les que necessiteu avui. Mou la resta al llarg del temps o utilitza 
la migració com a forma de simplificar el flux de treball.

• Aprèn a utilitzar estàndards oberts i eines comunes que exis-
teixen: Google Sheets, Airtable, Zapier.

• No intenteu “bullir l’oceà” amb la vostra nova aplicació. Feu 
que faci algunes coses bé i exporteu dades mitjançant API a 
altres aplicacions o processos que ho facin bé.

El sense codi és perfecte? Encara no, però solucionarà el 90% 
dels problemes en l’habilitació tecnològica. Us convido a donar-

hi una ullada. És tan canviant el joc com l’edició d’escriptori, 
l’edició de vídeo no lineal i les eines CMS estaven a les mans 
adequades. (Fotografia: aldeadeperiodistas.com)

No cal número de telèfon per 
registrar-se i utilitzar Telegram

  

Un dels avantatges de Telegram és que pots fer-lo servir sen-
se necessitat que ningú sàpiga el teu número de telèfon. Pots 
xatejar amb persones que acabis de conèixer, entrar en grups 
públics o privats i entaular conversa sense que ningú sàpiga el 
teu número. Això permetrà més privadesa. Però també pots te-
nir Telegram sense número de telèfon. És a dir, no necessitaràs 
tenir una targeta permanentment connectada perquè funcioni, 
com és el cas de WhatsApp.
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Telegram permet tenir un nom d’usuari o nickname que podem 
donar a algú si volem que es posi en contacte amb nosaltres 
sense donar el nostre número de telèfon. Si passa alguna cosa 
podrem bloquejar aquesta persona i no podrà posar-se en con-
tacte amb nosaltres ni trucant-nos ni enviant missatges. Però 
més enllà d’això, un dels principals avantatges és que pots uti-
litzar Telegram sense número de telèfon: a l’ordinador, al mòbil 
oa la tablet. T’expliquem com registrar-te i què cal.

Necessites tenir un número de telèfon a Telegram? Convé que 
tinguem en compte i diferenciem l’ús del registre. Podem re-
gistrar-nos a Telegram sense un número de telèfon? No. Però 
sí que pots utilitzar-lo després sense necessitat de tenir encès 
aquest mòbil o fins i tot si treus la targeta SIM.

Una de les opcions per registrar-te a Telegram sense número 
de telèfon com a tal és utilitzar números virtuals. Hi ha aplica-
cions i webs que ens permeten tenir un número virtual que no 
pertany a ningú i que no serveix per trucar però que el podem 
tenir actiu durant uns minuts per rebre un missatge de confirma-
ció que ens permeti registrar-nos en aquest tipus d’aplicacions. 
Serveixen per crear un compte a WhatsApp o a Telegram però 
especialment útil a Telegram ja que no necessites donar el teu 

número a ningú, sinó que podràs donar el teu nom d’usuari tal 
com t’explicarem als propers paràgrafs i apartats. Els lectors 
d’El Butlletí poden ampliar aquesta informació i saber com uti-
litzar Telegram sense número de telèfon ni targeta SIM des 
d’aquest enllaç. (Font: Tuapppara – infografia: MovilZona)

Trobar un missatge a WhatsApp ja no 
és missió impossible

Una còmoda novetat es troba aterrant als iPhone de la mà de 
WhatsApp: des d’ara alguns usuaris poden buscar missatges 
als xats seleccionant una data concreta . Això no només fa 
més còmoda aquesta cerca, també més precisa. De moment, 
està disponible només a la beta de WhatsApp per a iPhone, 
segons explica Ivan Linares a Xataca.
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Hi ha grups de WhatsApp en què amb prou feines passa un 
segon sense espai entre missatges, grups en què es parla tant, 
que resulta gairebé impossible recordar què es va dir el dia 
anterior. I és clar, localitzar missatges concrets és una tasca 
gairebé titànica: per més que es puguin buscar per les paraules 
que contenien, sovint és tot un destorb desplaçar els resultats 
fins a localitzar l’agulla al paller. Amb la darrera novetat aquest 
procés se simplifica.

Fins ara, WhatsApp permetia fer cerques a les converses des 
de les opcions de menú a Android ia la informació del grup o 
contacte a iPhone i Android, sempre de manera simple: l’única 
opció inclosa era el quadre de cerca i dues fletxes per facilitar el 
moviment entre resultats. Amb la darrera beta de WhatsApp per 
a iPhone la plataforma inclou un filtre que fa la tasca de cerca 
molt més senzilla i potent.

Amb el filtre de cerca és molt més senzill localitzar missatges 
concrets de WhatsApp, sobretot als grups concorreguts. Un cop 
s’accedeix a les opcions de cerca des de la informació del xat, 
l’aplicació col·loca una petita icona de calendari a la dreta per-
què l’usuari filtri per dies, mesos i anys.  Amb el filtre de cerca 
és possible trobar els missatges que es van enviar els dies es-

collits: WhatsApp permet anar directament a les dates només 
seleccionant-les del calendari. És una manera molt còmoda de 
saltar en el temps sense haver de desplaçar la finestra de con-
versa manualment .

La novetat ha arribat a WhatsApp, però de moment només a 
la beta d’iPhone. Cal esperar que aterri en breu dins la beta 
d’Android, després arribarà a les pertinents versions estables. 
(Font: Xataca – il·lustració: Infobae)

WhatsApp estrena la funció per 
enviar-te missatges a tu mateix

L’aplicació de missatgeria per a mòbil WhatsApp estrena la fun-
ció per enviar-te missatges a tu mateix. Des del mes d’octubre 
que està disponible en les versions beta dels mòbils Android i el 
sistema IOS d’Iphone, i en les pròximes setmanes, està previst 
que tota la resta d’usuaris puguin fer-ne ús. La nova funció es 
diu “Envia’t un missatge” i es podrà fixar al capdamunt de la 
llista del xat per tenir-hi accés ràpidament. La funció pot ser 
molt útil per enviar-se notes, recordatoris, llistes de la compra o 
similars a un mateix.
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Per ara, aquesta funció és possible creant un grup de Whats-
App amb tu mateix i un altre usuari. Primer cal registrar el teu 
número a la llista de contactes i després ja pots crear un grup 
amb el teu contacte i un altre usuari. Després, només cal que el 
facis fora. (Font: Techcrunch)
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La BBC deixarà l’antena per ser 
únicament digital
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’horitzó s’atura el 2030, any en el qual la BBC preveu tancar 
el servei de transmissió tradicional de televisió i ràdio i oferir 
els seus continguts únicament a través d’internet, transformant-
se en una plataforma de vídeo i àudio digital, segons l’anunci 
del seu director general, Tim Davie, en el decurs d’un discurs 
fet davant la Royal Television Society: “L’apagada de les trans-
missions arribarà amb el temps, i hauríem de ser actius en la 
planificació per quan passi”, foren les seves paraules.

El nou model preveu una oferta en línia personalitzada, segu-
rament a través d’una aplicació, que combinarà els continguts 

dels diferents canals. “Les oportunitats seran infinites”, va expli-
car Davie sobre el nou model digital, el qual requereix un “gran 
canvi” organitzatiu a la corporació. Segons el director general 
de la BBC, fer el salt al digital no és el repte en si mateix, sinó 
fer-ho “sense perdre la major part de l’audiència i cremar mi-
lions de lliures innecessàriament”.

Va deixar clar que la transformació serà progressiva. De mo-
ment, la corporació treballa perquè el canal infantil CBBC i el 
cultural BBC Four esdevinguin únicament digitals. Posterior-
ment es farà el pas amb altres marques.

La premsa en paper sobreviurà a la tele i la ràdio.- En el seu 
Voraviu a El Punt Avui, el seu director, Joan Vall Clara, afirma 
que “sobreviurem a tele i ràdio”. Sobre l’anunci de Tim Davie, 
Vall Clara reclama que “s’acabi la conya sobre la premsa, que 
això va per a tots! Que del vell model comunicatiu aquí no se’n 
salva ni Déu!”.  Després de recordar que ho diu la BBC (“poca 
broma”), detalla que, el 2022, la prestigiosa corporació britànica 
te “una plantilla de 21.281 empleats i un pressupost de 5.000 
milions de lliures. El 70% s’ingressa amb 159 lliures anuals que 
paga d’impost cada aparell de televisió. El 20% són ingressos 
comercials i el 5%, aportació directa del govern”. 
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I Joan Vall reflexiona: “Tanta llengua i al final el paper anirà a 
l’enterrament de la tele. I el futur serà digital, sí. Però avui, a 
Catalunya, els 10 diaris en paper facturen 150 milions de euros 
i ocupen 1.000 persones Els 10 nadius digitals en facturen 15 
(10%) i n’ocupen 180 (19%)”. (Infografia: Vanguard News)

La piràmide invertida davant de la 
cultura del clic
Per Juan Antonio Giner / La Vanguardia

Periodistes i lectors trobem a faltar la que es coneix a l’argot 
professional com a piràmide invertida, és a dir, estructurar la 
informació de més a menys. Aquesta manera d’escriure les 

notícies va néixer quan els teletips es tallaven i les cròniques 
corrien el risc de no arribar amb integritat a les redaccions. 
L’economia de temps i de mitjans obligava a donar el màxim de 
dades amb el mínim de paraules.

A l’edat mitjana, el Vaticà, els governs i els grans mercaders 
eren clients privilegiats de serveis de correus , propietat de 
famílies italianes, que disposaven de genets que travessaven 
Europa en totes direccions, de nit i de dia; sortien del Caire i 
arribaven al mercat d’Anvers amb missatges rellevants com “la 
collita de cotó a Egipte ha estat catastròfica”. Cosa que signi-
ficava que els preus havien de licitar. La notícia és transmetia 
de genet a genet i de posta en posta de viva veu i en poques 
paraules, per evitar errors i que qualsevol missatge escrit es 
pogués robar i filtrar a la competència.

Avui això d’escriure primer el més important sembla oblidat. Fa-
cebook i moltes pàgines web de dubtosa vis periodística, farcei-
xen les seves històries i missatges amb titulars trampa típics 
de digitals porqueria on cal llegir i llegir fins a trobar al final de 
molts paràgrafs una cosa que s’assembli a una notícia, encara 
que gairebé sempre siguin rumors, suposicions o senzillament 
falsedats amb aparença de periodisme.
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Aquesta pol·lució pseudoinformativa que forma part de 
l’anomenada cultura del clikbait: pescaclics que tenen com a 
finalitat generar trànsit, al preu que sigui, entre lectors despre-
vinguts i manipulats que després seran venuts als anunciants 
com a audiència talossa.

Un bon exemple d’aquesta cerimònia de la confusió són els 
centenars de pàgines web de suposats mitjans esportius que 
avui proliferen més que mai amb notícies sobre Messi (“Fitxarà 
de franc pel Barça”), Cristià (“Ballat amb el seu agent Jorge 
Mendes ), Guardiola (“Substituirà Luis Enrique”), Mbpappé (“Te 
línia directa amb Florentino Pérez”), Neymar (“Tornarà i ja prop 
casa a Barcelona”) o Xavi Hernández (“Tornarà a Qatar”).

Aquest imparable carrusel és reinventa hora a hora, dia a dia, 
amb noves exageracions, fake news , falòrnies o, senzillament, 
falsedats que generin milions de clics i converteixen aquests 
pseudomitjans en falsos líders d’audiència en rànquings en què 
es barregen ous amb cargols .

Davant aquesta manipulació que sembla no tenir aturador, els 
mitjans periodístics professionals, a parer meu, surten més re-
forçats que mai: només necessiten jerarquitzar les notícies amb 

la millor versió d’aquella piràmide invertida que semblava una 
relíquia del passat.

Jorge Luis Borges sempre s’admirava d’aquelles 217 paraules 
del “prodigiós primer paràgraf” del Quixot on es condensaven 
grans dosis d’informació i que, com passa també amb les mi-
llors entrades periodístiques, incitava a una lectura irresistible.

“Quan vaig començar a fer periodisme”, deia Raymond Aron, 
“tenia un sol principi, que em va arribar un dels meus vells pro-
fessors: un article de diari comporta dos elements essencials, i 
només dos, la primera frase i l’última” .

El teletip d’Europa Press a les 4.58 de la madrugada del 20 de 
novembre del 1975 era dinamita “Franc ha mort, Franco ha mort, 
Franco ha mort”. Ho era com ho va ser el Titanic Sinks del 1912. 
La mort i l’enfonsament no es podien deixar per més endavant.

Davant la verborrea i el desori d’aquestes pàgines inacabables, 
el periodisme sempre s’ha distingit per la precisió i la brevetat 
que és el resultat de redaccions que són destil·leries informati-
ves que despatxen continguts de gran octanatge sense barre-
ges de dubtosa procedència.
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Els contracorrents d’Indro Montanelli a la primera pàgina d’ Il 
Giornale de Milà eren sempre el més llegit i impactant del diari, 
com aquell famós “ Tapeu-vos la nas, voteu per la DC i si sou 
catòlic veniu a confessar-vos” .

Una cosa que també sabien els anunciants de New York Times 
quan publicava anuncis de pagament de molt poques paraules 
al faldó de la primera pàgina. Era la publicitat més cara del món.

Dit tot això, és indubtable que el periodisme digital té avui més i 
millors recursos que aquells correus postals de l’edat mitjana, o 
que els quequejants teletips del passat que obligaven a escriure 
en piràmide invertida. Però com sempre, aquesta riquesa de 
tècniques, nous formats i narratives multimèdia no assegura la 
qualitat dels continguts o, com diuen els britànics referint-se als 
computadors: “garbage in, garbage out” (escombraries entrin, 
escombraries surten). Mentrestant, sapiguem distingir aquests 
tortells de reis que amagen la fava o, peor, ni en tenen ni es 
troba. Són tortells fake. (Infografia: Gencat)

Les claus del consum de mitjans per 
al pròxim 2023

El recent White Paper, de YouGov Global Media Landscape – 
Què depara el futur?,  analitza les claus del consum de mitjans 
per al pròxim 2023, estudiant noves tendències i estratègies de 
fidelització dels consumidors. 

El White Paper utilitza dades de 18 mercats clau, amb els últims 
insights dels consumidors sobre les tendències dels mitjans de 
comunicació, la sostenibilitat i l’adherència en tots els canals de 
cara al 2023.
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A l’estudi, els lectors d’El Butlletí de l’AMIC podran descobrir, 
entre altres coses:

• Com els mitjans digitals continuen dominant en l’elecció dels 
consumidors

• L’augment del consum de mitjans digitals, impulsat per la pan-
dèmia, sembla alentir-se en els pròxims 12 mesos.

• Els nivells de fidelitat continuen sent elevats per a tots els tipus 
de mitjans entre els joves de 18 a 24 anys de tot el món (entre 
el 74% i el 87%). No obstant això, els adults suposen un repte 
de fidelitat per als anunciants.

• Els esdeveniments presencials van registrar una “puntuació 
de creixement net” negativa del -22% per veure pel·lícules al 
cinema i del -16% per assistir a esdeveniments en directe.

Quan es comparen el comportament global dels mitjans de co-
municació futurs amb els últims 12 mesos, la investigació recent 
de YouGov mostra que la penetració dels mitjans segueix sent 
alta i estable. Els mitjans digitals continuen dominant l’elecció 
dels consumidors, amb els llocs web o les aplicacions que re-

gistren la major penetració. Més de nou de cada deu (95%) con-
sumidors globals declaren haver visitat llocs web/aplicacions en 
els darrers 12 mesos i una proporció similar (93%) té la inten-
ció de continuar amb aquesta activitat durant els propers 12 
mesos. A més, el 88% ha interactuat amb les xarxes socials al 
12 mesos anteriors, i és probable que una proporció similar faci 
servir les xarxes socials en els propers 12 mesos.

El Butlletí us acosta el treball de YouGov Global Media Lands-
cape, Què depara el futur?. CLICAR AQUÍ  

La generació Z no connecta (amb) la 
ràdio

La Generació Z ha nascut amb un mòbil sota el braç i s’ha 
criat a les xarxes socials. A més, com apunta Carlos Scolari, 
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es mouen en la denominada “cultura de l’snack”, consumint 
formats breus de comunicació i saltant d’un contingut a un 
altre. En aquest escenari, qui els posa un transistor a l’orella 
perquè escoltin un programa de ràdio de quatre hores, ple 
de publicitat, amb senyors i senyores que parlen sempre del 
mateix i que, a més, sonen a analògic?

Tot i el creixement exponencial del consum de podcast, audio-
llibres o música en streaming , la ràdio continua sent el mitjà 
d’àudio més escoltat a tot el món. Segons les dades de l’ últim 
informe global All Audio Study, el 75% de la població entre 35 
i 54 anys va escoltar la ràdio la setmana prèvia a l’enquesta. 
Per als participants de 18 a 34 anys, el percentatge va baixar al 
55%, sent la música en streaming el contingut que més escol-
ten. Gairebé la meitat dels joves no sintonitzen la ràdio, però el 
mitjà els espera per garantir-ne la supervivència.

Tot i el gir digital de la ràdio, els continguts que ofereix conti-
nuen sent els mateixos des del seu naixement com a mitjà de 
comunicació de masses fa poc més d’un segle. La seva estruc-
tura temporal i temàtica es repeteix a la majoria de les emisso-
res cada dia ia tota hora. En definitiva, la ràdio tradicional no 
respon a les noves exigències de la generació digital.

Potser el futur de la ràdio passi per oferir continguts rejovenits 
que parlin en el seu idioma i per produir petites dosis de ràdio 
especialitzades que es puguin consumir tant en antena com als 
repositoris digitals. Sigui com sigui, si la ràdio es vol mantenir 
en forma ha de reformular el seu model.

Els mitjans locals són una font clau de la Generació Z
Fent un incís, cal tenir present, però, que els mitjans de comu-
nicació locals, incloses les televisions i els diaris, són fonts clau 
que utilitzen la Generació Z i els millennials per obtenir informa-
ció sobre delictes, Covid-19, trànsit i clima, segons publica La-
boratorio de Periodismo. Gairebé la meitat dels que segueixen 
amb més freqüència successos i la seguretat pública obtenen 
aquestes notícies de les televisions locals, i aproximadament 1 
de cada 10 les obtenen dels diaris locals. La televisió local tam-
bé és la font de notícies tradicional més utilitzada per aquells 
que segueixen amb més freqüència notícies sobre trànsit i cli-
ma (36%) i informació sobre Covid-19 (22%).

Tornant exclusivament a la ràdio i en un intent per a facilitar més 
informació als nostres lectors, El Butlletí de l’AMIC us facilita el tre-
ball dels professors Francesc Robert-Agell (UIC); Santiago Justel-
Vázquez (UIC) i Montse Bonet (UAB) titulat “Sense hàbit no hi ha 
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escolta. Ràdio i generació Z: radiografia dels dades d’audiència i 
de l’estratègia empresarial per connectar-hi”, publicat a la revis-
ta Profesional de la información, 2022, v. 31, n. 5. CLICAR AQUÍ 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: PsyPost)

Així estan aprenent els mitjans per 
crear i distribuir notícies a TikTok

TikTok ha anat guanyant terreny entre les noves generacions, i 
ja són molts els mitjans que des de fa temps treballen per fer-
se un espai en aquesta xarxa. No obstant això, hi ha una certa 
insatisfacció a la indústria dels mitjans al voltant del tracte que 
TikTok atorga a les fonts d’informació de qualitat. 

Periodistes i professionals dels mitjans consideren que TikTok 
hauria d’oferir als mitjans «més prominència, més transparèn-
cia, millors oportunitats de monetització i dades demogràfiques 

més detallades. Molts se senten insatisfets perquè de vegades 
publiquen notícies impactants i la plataforma les elimina o li-
mita l’accés: aquests professionals pensen que els proveïdors 
legítims d’informació haurien de rebre un tracte diferent». Així 
mateix, hi ha una certa preocupació per la «TikTokificació» de 
les notícies i la possible trivialització de temes importants.

Aquestes són, precisament, dues de les conclusions d’un nou es-
tudi de Reuters Institute, on analitza de quina manera han après 
els mitjans a crear i distribuir notícies a TikTok. Ara, ens diu el ma-
teix treball, toca als mitjans aprendre a crear i distribuir notícies a 
TikTok. És molt interessant tot aquest estudi de l’institut Reuters. 
CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: betevé)

La UE obra un programa d’estudis per 
a periodistes locals i regionals

L’#EUinMyRegion Media Trips és un programa d’estudis obert a 
periodistes locals i regionals de la Unió Europea. Els periodistes 
que completen el programa tindran una millor comprensió de les 
polítiques de la UE i, en particular, de la política de cohesió i con-
nectaran amb altres periodistes d’altres països i regions de la UE. 
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El programa inclourà una formació en línia (3 hores) dos dies 
abans del viatge d’estudis. El viatge d’estudis a Brussel·les du-
rarà dos dies i inclourà sessions sobre institucions, estructura 
i procediments de la UE; Política de cohesió de la UE; com la 
UE gestiona el frau i la mala gestió amb els fons; reunions amb 
experts dels països de la Comissió; eines de dades per a perio-
distes i visites de projectes.

El primer viatge d’estudi dels mitjans de comunicació es farà del 
2 al 3 de febrer de 2023, mentre que dos viatges més es faran 
el 16 al 17 de març i del 27 al 28 d’abril. S’espera que uns 40 
periodistes de tots els estats membres de la UE s’incorporin a 
cada viatge d’estudi, tenint en compte que la Comissió Europea 
cobrirà les despeses de viatge i allotjament dels periodistes que 
participen en el programa. Ull perquè la data límit és dimecres 
vinent, dia 21 de desembre. (Font i infografia: Europa Direct)

La Generació Z ja imposa les seves 
normes de treball

Els hàbits i la cultura laboral de la Generació Z, basats en la 
demanda d’unes condicions més flexibles i una exigència ètica 
més gran, comencen a contagiar la resta de generacions. Així 
es desprèn de l’informe “Tendències Talent 2023”, elaborat per 
LLYC en col·laboració amb DCH, l’Organització Internacional 
de Directius de Capital Humà, revela que alguns dels canvis 
que han arribat són irreversibles perquè afecten no només les 
eines, sinó, i sobretot, el fur intern de les persones. La digi-
talització i l’aplicació de la tecnologia als processos juntament 
amb la progressiva humanització del treball marcaran el mercat 
laboral en els propers mesos.

El mercat de treball que ve està marcat per la força de l’ efecte Z, 
una generació que ja suposarà un terç de les plantilles el 2030 i 
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que comença a imposar a les empreses la seva cultura laboral, 
amb condicions més flexibles i més exigència ètica . Vol trans-
parència sense filtres, abraça el fulfillment i veu clau l’onboarding 
per refermar la seva relació amb la companyia. L’experiència de 
l’empleat immersiva, l’explosió de la Intel·ligència Artificial o el 
paper dels data-office també seran claus en un món, el de la re-
cerca del talent, on la rotació s’ha normalitzat, cosa que obligarà 
els departaments de RRHH a canviar el focus.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors les 9 tendències 
que marcaran la gestió del talent el 2023. CLICAR AQUÍ  (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Marketing Insider)

Formació al Col·legi de Periodistes
Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves creacions!.- 
Curs on line sense restricció horària. Fins el diumenge 15 de gener 
(10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, 
és aprendre a fer millors fotografies amb el nostre telèfon, des-
cobrir què volen dir i per a què serveixen les seves opcions de 
configuració, gestionar millor l’espai disponible al nostre dispositiu 
i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions de retoc 
fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres creacions.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dimarts 20 de desembre al diu-
menge 15 de gener (6 hores) - Tens un compte de Mailchimp 
però mai has posat ordre als contactes i subscriptors? La ges-
tió de les audiències és bàsica per tenir una estratègia d’email 
màrqueting potent. En aquest taller, presentat per Marta Aguiló, 
veurem totes les eines que Mailchimp ens ofereix per endreçar 
i fragmentar els nostres contactes i així poder fer enviaments 
més segmentats i efectius.

Optimització de SEO.- Curs on line sense restricció horària. 
Fins el dimarts 31 de gener (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, 
a càrrec de Pilar Yépez, és entendre que el SEO és un procés 
d’optimitzacio continu i constant en què l’auditoria i l’anàlisi es 
converteixen en palanques per implementar millores. Partint 
dels coneixements adquirits en el curs d’Introducció al SEO, 
entendrem cap a on va el SEO actualment, repassarem SEO 
intern i extern de forma més tècnica i amb més profunditat i 
aprendrem a auditar la nostra execució diària.

Webinar: Recursos per produir contingut gràfic.- Sessió on 
line en directe. Dimarts 17 de gener (De 15.30h a 17.00h) - Aquest 
webinar, impartit per Marta Aguiló, ensenya conceptes de disseny 
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que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts, així 
com eines online que ens ajuden a dissenyar contingut gràfic per a 
documents, memòries corporatives, web o xarxes socials que ges-
tionem. També veurem on aconseguir tipografies, icones, imatges, 
textures i altres recursos gratuïts per enriquir els nostres projectes.

Com resolem una crisi de manera eficaç.- Sessió on line en 
directe. Dijous 19 de gener (De 10.00h a 13.00h) - El risc zero 
no existeix i les organitzacions han d’estar preparades per a una 
possible crisi. Una mala gestió d’una crisi pot fer molt de mal a la 
reputació i imatge d’una organització i fins i tot fer-la desaparèi-
xer. Aquest curs, a càrrec de Josep M. Brugués, dona una visió 
global de com preparar-se davant d’una crisi i explica les eines i 
protocols de comunicació fonamentals per fer-hi front.

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Curs presencial. Giro-
na. Dijous 19 i 26 de gener (De 16.00h a 20.00h) - El curs, dirigit 
per Josep M. Brugués,  ensenya a plantejar, desenvolupar i dur 
a terme un pla de comunicació estratègic en totes les seves 
fases (auditoria; missió i visió; estratègies; públics; accions; 
avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus d’organització 
i tenint en compte les darreres tendències en comunicació cor-
porativa i els nous canals d’informació.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Curs presencial. Barcelona. Divendres 20 de gener 
(De 10.00h a 14.00h) - L’objectiu d’aquest taller, presentat per 
Xavier Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional a 
millorar a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: 
veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, 
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i 
l’expressió. És una formació eminentment pràctica i pensada 
per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

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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Val la pena lluitar per l’atenció sonora 
dels oients
Per  Karl Oskar Teien, director de producte de Schibsted News 
Media / IMMA

Impulsada per l’adopció d’auriculars sense fil i una selecció 
cada vegada més gran de contingut fet per escoltar, la ten-
dència de l’àudio representa una oportunitat important per a 
qualsevol empresa que vulgui ser rellevant durant tots aquells 
moments en què els usuaris estan lluny de les seves pantalles.

Tot i que no podem predir amb precisió quant creixerà el temps 
total de pantalla (i la part dels editors de notícies) en els pro-

pers anys, veiem clarament que el temps dedicat a l’àudio està 
creixent ràpidament. A tot el món, més gent escolta regularment 
i cada persona escolta durant un període de temps més llarg.

A Noruega, la proporció d’usuaris que escolten podcasts al mes 
gairebé s’ha duplicat, passant del 24% el 2017 al 43% el 2020, 
amb els podcasts en noruec liderant la càrrega. Els usuaris 
d’entre 16 i 24 anys mostren les taxes d’adopció més altes, i els 
oients d’aquest grup tenen una mitjana de gairebé dues hores 
al dia en podcasts o audiollibres. Entre els usuaris suecs en 
general, el temps mitjà dedicat a podcasts i ràdio diàriament ja 
coincideix amb el consum de notícies digitals .

Tot i que l’àudio com a producte no és res nou per si mateix, hi 
ha moltes maneres en què el pas actual a l’àudio és diferent de 
la ràdio tradicional.

S’alimenta parcialment de l’adopció del maquinari, liderada pel 
creixement exponencial dels AirPods,  ja que ha capturat més d’ 
un terç del mercat d’auriculars sense fil. I diversos altres dispo-
sitius portàtils també han experimentat un creixement de vendes 
de dos dígits durant els últims anys. Un informe de 2022 estima 
que tres de cada quatre adolescents nord-americans ara tenen 
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AirPods. La comoditat d’aquests nous dispositius fa que la gent 
ara fa servir auriculars amb més freqüència i en situacions que 
abans no ho feien, fins i tot mentre parlava amb els seus amics.

A més, els nostres dispositius mòbils estan sempre connec-
tats, cosa que permet als usuaris escoltar qualsevol tema, en 
qualsevol moment, mentre fan altres coses. La capacitat de fer 
múltiples tasques és, com era d’esperar, una de les principals 
raons per les quals els usuaris recorren a l’àudio en les seves 
vides ocupades.

Finalment, el gran volum de contingut està creixent ràpidament, 
amb tota una indústria editorial fent la transició als audiollibres. 
També hi ha inversions elevades de tots els temps d’empreses 
tecnològiques i de mitjans que entren a la indústria dels podcasts.

A mesura que els usuaris passen als AirPods per consumir con-
tingut, també veiem que han sorgit diverses empreses emer-
gents amb àudio durant els últims anys. A més, els experts del 
sector parlen de l’àudio portàtil com la primera adopció al mercat 
massiu de dispositius AR. Per a molts usuaris joves, l’àudio és el 
canal principal de notícies. És evident que els editors que volen 
mantenir-se rellevants han de trobar el seu lloc al domini d’àudio.

Per als editors de premsa, entendre l’oportunitat que comporta 
l’àudio comença per reconèixer com ha canviat el panorama 
dels periòdics. Hem passat d’un món de diaris distribuïts física-
ment, on hi havia poca competència i una escassetat general 
d’informació, a un món de distribució digital il·limitada i compe-
tència global per l’atenció.

En aquest món, els editors no només competeixen entre ells, sinó 
contra qualsevol empresa que distribueixi el seu producte en una 
pantalla. Aquestes altres empreses inclouen gegants tecnològics 
amb pressupostos massius i una capacitat de classe mundial per 
fer que els usuaris siguin addictes als seus productes.

Sabem que els gegants tecnològics i d’streaming dominen l’atenció 
visual dels usuaris, i sembla poc probable que els editors de notí-
cies canviïn el rumb aviat. Però en el món de l’àudio, les notícies 
com a categoria reben una proporció desmesurada de l’atenció 
dels usuaris, que representen el 30% dels episodis de podcasts 
principals tot i que només representen el 7% dels podcasts.

Tanmateix, augmentar la producció de contingut d’àudio per a 
les organitzacions de notícies no ve sense els seus reptes, com 
ara:
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• El cost dels actors de veu i el temps d’estudi segueix sent 
elevat.
• La gravació i l’edició triguen molt més temps que la sortida 
d’àudio real.
• Hi ha el risc de gastar recursos importants en continguts de 
baix interès.
• La naturalesa de les notícies com a peribles limita els tipus 
de continguts que es poden produir sense quedar obsolets a 
mesura que evolucionen les històries.

Avui, els editors accepten majoritàriament el fet que les inversions 
en el domini de l’àudio són cares i que valdrà la pena l’esforç a 
llarg termini. Però també hi ha maneres en què la tecnologia pot 
permetre la producció de més àudio de maneres més intel·ligents.

En primer lloc, la necessitat d’estudis pot desaparèixer aviat, ja 
que les configuracions d’enregistrament més barates i mòbils 
arriben al mercat. Empreses com Nomono (en què Schibsted va 
invertir recentment) estan desafiant el flux de treball existent, així 
com els costos associats a la producció de podcasts d’alta qualitat.

En segon lloc, per als articles narrats, aviat podríem desfer-nos 
de la necessitat d’estudis i narradors completament a mesura 

que madura la tecnologia de text a veu. Una veu sintètica que 
pot llegir qualsevol entrada de text en veu alta ofereix alguns 
avantatges únics, com ara la producció il·limitada d’articles na-
rrats amb un cost marginal gairebé nul, ja que converteix un text 
escrit en àudio en qüestió de segons. Com que està connectat 
al sistema de gestió de continguts de l’editor, també ofereix fle-
xibilitat per actualitzar i editar històries publicades, sense ne-
cessitat d’entrar mai a un estudi.

El fet que es pugui escalar a tota la producció d’articles dia-
ris d’un diari també significa que els usuaris poden confiar en 
la funció per escoltar qualsevol article que prefereixen i fer-
ho mentre viatgen o cuinen a casa. Com que molts usuaris 
cancel·len les seves subscripcions perquè simplement no te-
nen prou temps per seure i llegir tots els articles que paguen 
cada dia, resoldre aquest “problema de mala consciència” per 
als subscriptors podria ser un factor clau per reduir les taxes de 
rotació de la majoria dels diaris. estan veient.

Els primers resultats dels experiments de text a veu al periòdic 
Aftenposten mostren que la bretxa entre les veus humanes i 
les sintètiques s’està tancant en termes de retenció de l’oient. A 
més, els usuaris que opten pel consum d’àudio completen més 
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cada història en comparació amb el text. Els plans per permetre 
als usuaris desar històries per a escoltar-les posteriorment, així 
com la possibilitat de posar en cua articles narrats sintèticament 
després de podcasts emblemàtics premium, poden conduir a 
una adopció més generalitzada de l’àudio com a mode de con-
sum de notícies. El resultat podria ser un augment significatiu 
del temps total que els usuaris dediquen cada dia a relacionar-
se amb el periodisme d’Aftenposten.

Mirant enrere a la batalla pel temps de pantalla dels usuaris, 
tal com s’ha descrit anteriorment, podria ser que, centrant-nos 
en els globus oculars dels usuaris, ens perdem un canvi de 
comportament emergent que algun dia podria representar la 
major part del nostre temps? La següent frontera per guanyar 
l’atenció dels usuaris podria ser, de fet, l’atenció sonora, i els 
que fan les inversions adequades ara poden estar en un camí 
per convertir-se en els gegants del món de l’àudio.

Aquest article s’inclou a Schibsted Future Report 2023. El But-
lletí de l’AMIC us pot oferir l’informe complet. CLICAR AQUÍ   
(Infografia: Schibsted)
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El periodisme ha perdut la identitat?
Per Lorenzo Fino / GM Bloc-Garcia Media

La pèrdua d’identitat del periodisme a la nostra era s’ha anat 
incrementant amb l’expansió dels universos digitals. Mauricio 
Cabrera ho explica a FOPEA (Fòrum de Periodisme argentí) 
“És molt difícil per a les nostres audiències entendre per què 
estan els mitjans i per als mitjans és molt difícil entendre per 
què estan les audiències”. Les pràctiques periodístiques, ales-
hores, han perdut la noció sobre el seu rol dins de la nova era i, 
consegüentment, han perdut representativitat. 

L’arribada d’internet ha sacsejat les línies editorials. Dins dels mo-
tors de cerca avui és molt més important la rellevància que tenen 
les notícies. Sense rellevància no hi ha vistes i sense vistes no hi 
ha audiència. Per arribar-hi cal entendre-les però també represen-

tar-les en les històries que són dins de les notícies. Els temes que 
es relacionen amb les notícies semblen ser el valor afegit que una 
gran part de les audiències busquen a l’hora d’informar-se’n.

Confiança i credibilitat
Tant s’ha massificat i abundat sobre el concepte de creadors de 
contingut que el terme, pròpiament dit, es tornarà innecessari 
en representar certa obvietat. Ja no és una novetat, tots els 
éssers humans som creadors i recreadors de contingut. L’avenç 
dels mitjans digitals ha massificat l’accés a la informació i amb 
un sol clic podem enviar i reenviar històries. Els periodistes van 
ser i són mediadors de les notícies. Creadors d’un contingut 
que en realitat ja és viu.

«Si segueix així, els mitjans seran prescindibles fins i tot en les 
temàtiques que sempre han estat més de capçaleres periodís-
tiques que de creadors independents. Si un mitjà no té unitats 
de recerca pròpies i un grup de col·laboradors que generin in-
formació diferenciada, queda a costa de columnistes», Mauricio 
Cabrera ho resumeix en aquest paràgraf al seu bloc.

Ens hem acostumat tant a les notícies falses que la credibilitat 
als mitjans ha anat disminuint amb el pas del temps. És més 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

factible trobar una fake news a qualsevol mitjà social, però tot i 
així, els mitjans tradicionals no aconsegueixen recuperar el seu 
espai. La credibilitat s’ha corregut on els usuaris tenen els seus 
costums per informar-se’n.

La credibilitat als mitjans està malmesa, s’ha de buscar la ma-
nera d’adaptar-se a aquest nou ecosistema de la informació de 

manera que el periodisme 
obtingui un valor agregat 
que li permeti posicionar-
s’hi i alhora diferenciar-se. 
Els usuaris creuen menys 
que abans, pel costum que 
s’han imposat per informar-
se’n. Aquí un exemple so-
bre la confiança de notícies 
a nivell global.

És innegable que els usua-
ris han perdut confiança 
als mitjans de comunica-

ció per informar-se. Readaptar-se per trobar una nova mane-
ra d’acostar-se a les audiències és un objectiu central per als 

actuals mitjans de comunicació. Molts dels lectors han migrat 
cap a altres tipus de plataformes, per costum però també, per 
confiança. Entendre com reconfigurar-la és un pas perquè els 
mitjans tradicionals tornin a tenir la preponderància necessària. 
(Infografies: Garciamedia.com.ar)
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Encerts, dubtes i mancances en les 
modificacions del diccionari del IEC
Per Vilaweb (Secció Cultura)

Dilluns es van presentar les novetats de la versió en línia del 
Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) aprovades enguany. Són 640 canvis d’índole diversa, que ha 
sancionat la Secció Filològica del IEC a proposta de la Comissió 
de Lexicografia, en dues tongades: la del maig i la del novembre.

La majoria de modificacions són ampliacions d’entrades: noves 
accepcions, noves subentrades, exemples aclaridors… Per un 
seguit, són canvis necessaris. Per exemple, en l’entrada cafè hi 
trobem “cafè exprés: cafè fet amb una cafetera exprés).” A abo-
car s’hi ha afegit l’accepció “Una causa, conduir inevitablement 
a una situació o a una acció”, amb tot d’exemples, com ara 

“Aquella situació abocava a la fam els obrers i llurs famílies.” 
A l’entrada any s’hi han afegit les fórmules per molts d’anys i 
molts d’anys, habituals a les Illes. Al diccionari hi mancava la 
locució bé… bé… (Aquests pactes es formalitzaven bé verbal-
ment, bé mitjançant un contracte). Ara ja tenim brams també 
aplicat als crits del nadó. Parlant de nadons, s’hi ha introduït fer 
caca i fer pipí.

En el terreny dels vulgarismes, hi ha un recull força exhaustiu 
de locucions amb el mot collons: agafar algú pels collons, estar 
fins als collons, un colló, un colló de mico, per collons, tenir 
collons, tenir els collons ben posats, tenir els collons plens…

Els afeccionats a l’astronomia finalment trobaran al diccionari 
el sinònim popular de la Via Làctia: el camí de Sant Jaume (o 
carrera de Sant Jaume), un camí que, a peu i sense vergonya, 
podran recórrer a cara descoberta (‘d’una manera manifesta, 
sense amagar-se’n’), una altra locució que no teníem i ja tenim. 
I si acaben cansats podran anar de pet al llit, que ara ja ho per-
met el diccionari.

Entre les modificacions, hi ha poques eliminacions. Es destaquen 
les de les entrades mamarratxo i mamarratxada, amb bon criteri. 
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Entrades noves
D’entrades noves n’hi ha vint-i-una, que són aquestes: aco-
txador, arredonir, arredonit, cis, cisgènere, desorde, destinat, 
encoixinat, esser, feminicidi, igualat, labialitzat, lleument, me-
tabolitzar, mínimament, negacionisme, negacionista, resilient, 
sobrecalfar, trans, transidentitat.

Modificacions per l’anomenat “llenguatge inclusiu”
Entre els canvis freqüents, hi ha els d’algunes definicions en què 
s’ha eliminat el masculí genèric, defensat per molts lingüistes, 
tant homes com dones, especialment per Carme Junyent. Sovint, 
l’operació es resol servint-se del mot “persona”, de manera que “els 
bisexuals” es converteix en “les persones bisexuals” i “els hetero-
sexuals” en “les persones heterosexuals”, i això mateix per a “els 
homosexuals”, “els intersexuals”, “els monosexuals” i “els transgè-
neres”. El mot “home” genèric, tal com el definia Fabra (‘individu de 
l’espècie humana’) també és arraconat: “els homes” són “la gent” 
i “els destins dels homes” són “els destins de les persones”. Tan-
mateix, encara n’hi resten alguns, com ara, en la definició de reve-
lar: “Déu, fer conèixer (quelcom) als homes”. Afegim-hi també l’ús 
de noms col·lectius per a evitar el masculí genèric: “la direcció” en 
compte de “els directors” i “el jurat” on deia “els jutges”. Finalment, 
“els gitanos” s’anomenen “els membres de la comunitat gitana”.

El xampany, de la Xampanya; el cava… d’Espanya
Les entrades xampany i cava deuen ésser de les que més ve-
gades han canviat en els diccionaris. Al Fabra, xampany era el 
‘vi escumós elaborat a l’estil de Champagne’ i cava ni tan sols 
hi sortia. Al DIEC-1, xampany era el ‘vi escumós criat en cava i 
elaborat a l’estil de la Xampanya’ i cava era, entre més coses, 
un sinònim de xampany. Al DIEC-2 hi hagué un canvi de pre-
ferència i la definició principal de xampany ja va esdevenir res-
trictiva: ‘vi escumós criat en cava i produït a la regió francesa de 
la Xampanya’, però s’admetia com a sinònim de cava, que era, 
genèricament, el ‘vi escumós elaborat en una cava’. A la penúl-
tima modificació, el xampany va recuperar posicions i tornava 
a ésser la referència principal, com al DIEC-1: ‘vi escumós criat 
en cava i elaborat a l’estil de la Xampanya’; i cava tenia una 
definició ambigua: ‘denominació comercial del xampany elabo-
rat en determinades zones’ (observem que deia ‘denominació 
comercial’). Doncs bé, en la darrera modificació s’amplien molt 
les definicions i en cada una es delimita el territori: cava és el ‘vi 
escumós, blanc o rosat, elaborat pel mètode de fermentació en 
ampolla i produït en diverses zones vitivinícoles de l’Estat es-
panyol, amb denominació comercial regulada’; i s’afegeix això: 
‘popularment, vi escumós elaborat pel mètode de fermentació 
en ampolla’. I el xampany és el ‘vi escumós, blanc o rosat, ela-
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borat pel mètode tradicional de fermentació en ampolla i produït 
a la regió vitivinícola francesa de la Xampanya, amb denomina-
ció comercial regulada’, per bé que és també, ‘tradicionalment, 
vi escumós elaborat pel mètode de fermentació en ampolla’.

Acostament al castellà?
Algunes modificacions sorprenen perquè s’hi pot endevinar un 
acostament al castellà. Una de les més detonants és l’admissió 
de l’ús transitiu de parlar: “Abordar (un assumpte). No hi insis-
teixis més: ja ho hem parlat abans.” Aquest ús, que prové del 
castellà (Ya lo hemos hablado antes), ens era fins no fa gaire 
ben estrany, de manera que la frase anterior la dèiem, sense 
vacil·lacions, així: No hi insisteixis més: ja n’hem parlat abans.

Un altre cas xocant és el de vaccí i vaccinar, en què hi ha hagut 
un canvi radical de preferències: si fins ara, quan cercaves va-
cuna i vacunar el diccionari et remetia a vaccí i vaccinar, ara és 

a l’inrevés. Recordem que  vacuna i vacunar són mots d’origen 
castellà que no trobem en cap més llengua, tal com ens recorda 
el professor Gabriel Bibiloni.

Podríem parlar també de l’admissió de concernir com a intran-
sitiu (que s’acosta al castellà i es distancia de les llengües de 
l’entorn), però encara és més sorprenent l’addició de locucions 
que semblen de procedència castellana. Sis exemples de nove-
tats, amb la comparació amb les llengües de l’entorn:

- Posar en antecedents (‘prevenir, advertir per endavant’): cas-
tellà, poner en antecedentes; francès, aviser; portuguès, pôr a 
par de algo; italià, mettere al corrente.

- En entredit (‘en dubte, en qüestió’): cast. en entredicho; fr. en 
doute; port. em dúvida; it. in dubbio.

- Fet un fàstic (‘fet una pelleringa’): cast. hecho un asco; fr. être 
repugnant; port. estar um caco; it. essere ridotto uno schifo.

- Importar-li un rave (‘donar-se-li’n un clau, no importar-li gens 
ni mica’): cast. importar un rábano; fr. s’en ficher; port. não dar 
a mínima; it. non importare un accidente.
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- A (un) tir de pedra (‘a quatre passes’): cast. a tiro de piedra; fr. 
à deux pas; port. mais perto; it. a un tiro di schioppo.

- A la curta o a la llarga (‘tard o d’hora’): cast. a la corta o a la lar-
ga; fr. tôt ou tard; port. mais cedo ou mais tarde; it. prima o poi.

El Paraulògic ens fa més exigents

Revisant les modificacions del DIEC d’enguany, hom s’adona 
que hi ha alguna definició millorable. I també algun exemple, 
com ara aquest, dins l’entrada agermanar: “Sovint, les perso-
nes s’agermanen amb d’altres persones per dur a terme allò 
que soles no podrien realitzar.” O bé aquest altre, xocant, dins 
estupidesa: “Em fa més por l’estupidesa que la mala fe.”

Però allà on pagaria la pena que la Secció Filològica parés més 
esment és en les propostes de noves entrades que arriben dels 
parlants i, una vegada sospesades –sobretot del punt de vista 

de la genuïnitat–, decidir si les incorpora en el diccionari o no. 
Avui que, gràcies al joc del Paraulògic, hi ha tants parlants que 
consulten el DIEC, la població hi troba més mancances que 
mai, un fet que s’hauria d’aprofitar per millorar-lo.

Alguns d’aquests mots que no surten al diccionari oficial són 
recollits i avalats pel diccionari Alcover-Moll (DCVB), el Diccio-
nari Normatiu Valencià (DNV) i el diccionari de la Gran Enciclo-
pèdia Catalana (DGEC). Uns quants exemples, aplegats per 
Rodamots: menfot i meninfot (‘que mostra indiferència per tot’), 
avalats pel DNV; betlem (‘pessebre’), avalat pel DCVB, el DNV 
i el DGEC; micona, avalat pel DNV; enxicar-se (‘fer-se xic’ o 
‘comportar-se com un xiquet’), avalat pel DCVB i pel DNV; ai-
xina (‘així’), avalat pel DCVB i pel DNV; xàrcia (‘xarxa’), avalat 
pel DCVB, pel DNV i pel DGEC; malxinat (‘malnat’), avalat pel 
DGEC; xeic (‘xic’, vocatiu). I encara uns quants més, recollits 
a la pàgina de Twitter Paraulanoadmesa: mil·lilitre (tot i que sí 
que recull mil·límetre), avalat pel DCVB, pel DNV i pel DGEC; 
monema (terme de lingüística), avalat pel DNV i el DGEC; 
ansiar, avalat pel DCVB i el DNV; catana, avalat pel DNV i el 
DGEC; apardalat, avalat pel DNV; figó, avalat pel DCVB i el 
DNV… (Infografies: Vilaweb, IberLibro i Vilaweb). 
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Les noves demandes al periodisme, 
una oportunitat per als serveis de 
proximitat
Per Joan Maria Corbella, professor de la UPF / Revista Comu-
nicació 21

 

Hi ha dos conceptes que estan cridats, d’un temps ençà, a sofrir 
tensions en les seves costures i en la seva essència: periodis-
me i proximitat. I són dos conceptes que estan abocats a man-
tenir una relació molt estreta.

Al periodisme se li demana de sempre una implicació gran amb 
la comunitat a la qual s’adreça. Però actualment, sobretot, se li 
planteja que la seva funció ja no tracta només d’informar d’allò 
que pot interessar/afectar la comunitat, sinó que el periodisme de 

l’era d’internet ha d’oferir i buscar el diàleg permanent amb els 
usuaris/es, trencant la unidireccionalitat convencional i assumint 
que tracta amb persones que disposen de múltiples fonts per 
informar-se i saber. Els models de participació dels lectors i lecto-
res (membres, socis, clubs de lectors, etc.) van en aquesta línia, 
a banda de proposar una forma d’explotació econòmica menys 
rígida que les subscripcions de la premsa comercial.

També se li demana al periodisme que aprofundeixi en la contri-
bució al reforçament dels vincles dins la comunitat a la qual ser-
veix. L’agenda informativa i la graella de continguts dels mitjans 
i serveis són essencials per facilitar la solidesa de l’agenda so-
cial compartida. Ja es tracti de la vertebració de la comunitat 
nacional, regional o local. I en tots els casos, el concepte de 
proximitat és cabdal.

Ara bé, la proximitat es pot entendre segons dues orientacions: 
una, la clàssica idea territorial; l’altra, el reforçament dels vin-
cles entre persones amb interessos i experiències pròxims, re-
lacionats. Però, a més, és un concepte molt elàstic fins i tot 
des de la concepció clàssica. Amb els recursos de transport, 
laborals i informatius que tenim, coses que abans succeïen 
lluny esdevenen pròximes: Catalunya és espai comunicatiu de 
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proximitat? Amb els estàndards a l’ús no, però en la realitat de 
l’activitat quotidiana de la població cada cop ho és més. I és 
possible acceptar que en poc temps assumirem la normalitat 
de considerar-la l’espai comunicatiu de proximitat, al si del qual 
hi haurà serveis dedicats a una realitat –la microlocal– que dis-
posarà de serveis específics d’informació i comunicació, més 
o menys cooperatius amb els d’abast català i amb una pers-
pectiva d’assolir o mantenir la professionalització molt variada 
segons les circumstàncies de cada lloc i moment. I, si no, la ma-
teixa comunitat microlocal aprofita i aprofitarà les xarxes socials 
per satisfer aquesta necessitat sense la mediació periodística.

Més complicat per a la comunicació que els dos casos extrems, 
el de la comunitat microlocal (municipal, comarcal o de barri) i el 
de la comunitat local que constitueixen nacions de dimensions re-
duïdes com Catalunya, és el de l’altra realitat existent, l’àrea me-
tropolitana de la gran capital i els municipis amb qui comparteix la 
vida de la seva població: desplaçaments per oci, treball, estudis, 
compres, gestions administratives i vincles familiars i amicals.

Les àrees metropolitanes són realitats que la població viu, sent i 
identifica com l’escenari habitual de la seva activitat, però també 
és cert que no generen un discurs públic i comú (un relat compar-

tit) que faciliti la identificació metropolitana com a comunitat de la 
mateixa manera que amb el barri, municipi, comarca o país petit.

L’escàs desenvolupament comunicatiu i informatiu de les àrees 
metropolitanes frena la possibilitat de generar les corresponents 
comunitats amb identitat pròpia. El relat que es produeix des dels 
mitjans existents (municipals, comarcals, provincials o nacionals) 
fa esment a aquesta realitat metropolitana com una circumstàn-
cia resultat de la dinàmica demogràfica, econòmica i cultural i 
com a instrument de resolució de necessitats d’administració pú-
blica dels serveis a la ciutadania. I pràcticament en cap cas es 
genera un discurs que identifiqui l’espai metropolità com un espai 
de vertebració de relacions socials, de comunitat.

Si no hi ha aquest discurs públic, és molt difícil que hi pugui ha-
ver mitjans i serveis periodístics que adoptin com a referència 
l’espai comunicatiu metropolità i que sobrevisquin amb lectors/
es i, si és el cas, amb anunciants que en facilitin l’explotació.

Però no és una barbaritat considerar que precisament aquesta 
circumstància genera una oportunitat, lenta i costosa de des-
plegar, però real. Mirant endavant, és legítim pensar que –tret 
de canvis radicals– la mobilitat de la població seguirà augmen-
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tant per a la majoria d’activitats quotidianes i creixeran les ne-
cessitats informatives alienes a l’espai microlocal (les que fan 
referència a l’estat del transport públic, carreteres, escoles o 
sanitat, per exemple). En paraules actuals, el “quilòmetre zero” 
eixamplarà la base. Del microlocal a la realitat de la vida me-
tropolitana dels i les habitants dels municipis d’aquesta àrea.

L’oportunitat de començar a bastir (o reforçar) un relat identitari 
metropolità paral·lel a la comunicació sobre l’espai social me-
tropolità hi és, perquè ara per ara aquesta funció és coberta per 
uns mitjans d’àmbit català que li presten l’atenció justa per sa-
tisfer informativament la societat, i per uns mitjans microlocals 
(de barri o municipi) privats o de les administracions públiques 
municipals. En cap dels casos, però, amb interès especial per 
fomentar la vertebració de l’espai comunicatiu metropolità.

Per fer-ho, cal posar-hi ganes, convicció, recursos econòmics, 
paciència i aprofitar les escletxes que la tecnologia, l’economia, 
els hàbits de la gent i la regulació posen a l’abast. Com a exem-
ple llunyà però significatiu, als Estats Units els mitjans digitals 
sense finalitat de lucre però amb ingressos per publicitat i lec-
tors/es permeten frenar l’avenç dels deserts informatius que la 
crisi de la premsa en paper està deixant per tot el territori.

Una enquesta del CEO de la Generalitat (Òmnibus 2022-1) pre-
guntava quins recursos usem per informar-nos de l’actualitat mu-
nicipal. La resposta: 23,6% per webs de mitjans locals; 21,8% 
per la premsa local, i 14,6% per la televisió local. Amb variacions 
previsibles segons l’edat, però apunta que es manté l’interès per 
la informació local (municipal per a l’enquesta) i perquè sigui pro-
porcionada per les institucions periodístiques. Si l’evolució del 
concepte “proximitat” es va movent cap a un espai més ampli, 
demarcacions territorials més àmplies poden tenir una resposta 
des del periodisme que busca el diàleg amb la comunitat, no el 
vell discurs unidireccional. (Fotografia: 20minutos.es)
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Els models de negoci dels mitjans 
després de la pandèmia
Per Pepe Cerezo, director d’Evoca Media / Quadernos de 
Periodistas

Els mitjans amb els models més innovadors són aquells que 
han culminat la integració i optimització dels tres pilars indiscu-
tibles per establir una estratègia del negoci digital -diversifica-
ció, hibridació i adaptació-, convertint-se en organitzacions que 
despleguen una visió més integral on l’usuari ocupa una posició 
central. Hi ha una tendència global consistent a consolidar els 
ingressos directes dels usuaris, sense desestimar i descuidar 
els provinents de la publicitat digital.

L’aposta per la transformació digital adquireix un canvi d’escala 
després que un esdeveniment com la pandèmia hagi accelerat la 

caiguda de la circulació i de la publicitat de les versions impreses 
i que la guerra d’Ucraïna hagi disparat els preus de la tinta i el pa-
per. Els mitjans es dirigeixen inexorablement cap a un model que 
ha de superar el famós digital first per plantejar-se en un futur 
no gaire llunyà el digital only. Davant d’aquest escenari, l’aposta 
per diversificar les fonts d’ingressos és una necessitat comuna, 
independentment de la mida del medi i del mercat on s’operi.

La situació actual és el resultat d’un procés de transformació 
i canvi que es remunta al naixement d’internet. Diguem que 
comença amb l’intent de monetització de les audiències mi-
tjançant la publicitat. Continua anys després, quan el mercat 
ha evolucionat i comença a estar madur, amb la irrupció dels 
murs de pagament. I, finalment, dóna pas de mica en mica a 
una estratègia més complexa i sofisticada del negoci, cosa que 
es coneix com a reader revenue.

En aquest procés evolutiu hem arribat a la conclusió que no hi 
ha una fórmula universal que pugui garantir la supervivència 
econòmica dels mitjans. Sí que podem assegurar que hi ha tres 
pilars indiscutibles per establir una estratègia del negoci digital:

• Diversificació. Que consisteix a explotar diferents fonts 
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d’ingressos més enllà del perímetre natural dels continguts tra-
dicionals de cada capçalera. La pràctica totalitat dels mitjans 
disposa de publicitat i un model de subscripcions, de botiga de 
comerç electrònic, a més d’apostar per l’afiliació o la realització 
d’esdeveniments.

• Hibridació. És la combinació de diferents vies d’ingressos, ob-
tenint nous models adaptats a audiències i mercats determinats.

• Innovació i adaptació. És a dir, la cerca de solucions noves i 
originals que donin resposta a les necessitats i demandes dels 
usuaris. Alhora que han de ser capaços d’adaptar-se i evolucio-
nar a mesura que els hàbits de consum canvien a la velocitat 
que ho fa la tecnologia i l’entorn.

Dins dels ingressos digitals, la publicitat continua sent per a 
la majoria dels mitjans la font d’ingressos principal; però les 
incerteses actuals de l’ecosistema publicitari fan que els editors 
s’hagin vist obligats a apostar pels models de subscripció, gai-
rebé inexistents fa uns quants anys.

Al nostre país, on les subscripcions van arrencar amb retard 
respecte a altres mercats, i la majoria arrossegats pels efectes 

de la pandèmia, els models de pagament semblaven conso-
lidar-se amb rapidesa. El recent anunci per part de Netflix de 
la pèrdua de subscriptors per primera vegada en una dècada, 
el sorprenent tancament de CNN+, units a altres operacions 
com la venda i el canvi de model de Quartz, han disparat les 
alarmes sobre el futur de les subscripcions. No obstant això, en 
les estratègies de diversificació, els mitjans semblen obligats a 
continuar aquest camí i, encara que als mercats més avançats 
ja hi ha un bon nombre de models d’èxit, a la resta del sector li 
queda molt per aprendre.

Quan parlem dels models de negoci als mitjans digitals, ens refe-
rim per tant a un ecosistema complex, amb noves regles, que re-
quereixen evidentment una visió integral de tota la cadena de valor 
i una oferta de productes i serveis que sigui el més adequada pos-
sible a les necessitats dels lectors. En definitiva, els mitjans més 
innovadors, pel que fa al negoci, són aquells que han culminat la 
integració i optimització dels tres pilars, convertint-se en organitza-
cions que podríem considerar value driveni que despleguen una 
visió més integral del negoci on l’usuari ocupa una posició cen-
tral. Tenint en compte aquests tres eixos, observem una tendència 
global consistent a consolidar els ingressos directes dels usuaris, 
sense desestimar i descuidar els provinents de la publicitat digital.
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L’estat de la publicitat
La caiguda generalitzada del negoci tradicional, tant en circulació 
com en publicitat de les edicions impreses, no ha estat compen-
sada com s’esperava al principi pel creixement de la publicitat 
digital. Com a resultat, el model basat a monetitzar publicitària-
ment grans audiències no qualificades està cridat a una revisió 
profunda, perquè no assegura la rendibilitat i sostenibilitat a futur. 
La publicitat digital, sumida en un profund canvi a causa de la 
irrupció de la programàtica, i la incertesa provocada per la gra-
dual desaparició de les cookies de tercers no és suficient per 
mantenir l’operativa de les companyies de la informació, cosa 
que obliga a impulsar noves línies d’ingressos, principalment els 
obtinguts directament dels lectors, els anomenats reader reve-
nue, el principal baluard dels quals són les subscripcions.

Si hi ha una paraula que descriu l’actual situació del mercat 
publicitari, sobretot pel que fa als mitjans de comunicació, és 

incertesa. Tot i que és cert que la pandèmia ha afavorit un aug-
ment més que considerable del trànsit dels llocs de notícies 
a tot el món, cosa que s’ha traduït en un increment dels in-
gressos. Segons dades de Boston Consulting Group (BCG), als 
EUA, l’any 2021 es va produir un augment del 5% als ingressos 
totals publicitaris. Però malgrat les tendències positives referi-
des a l’interès per les notícies, s’observa una dada preocupant. 
Tot i que es mantenen de manera més o menys generalitzada 
els nivells de trànsit històrics,  la publicitat digital s’ha desac-
celerat durant aquest any i, encara que continuï creixent, hi ha 
símptomes de desacceleració sostinguda per als propers anys. 
En aquest sentit,  The Institute of Practitioners in Advertising ha 
rebaixat la previsió de creixement de la despesa publicitària al 
Regne Unit per al 2022, del 6,2% de l’any passat al 5,2%.

La desaparició de les galetes de tercers
La desaparició de les galetes de tercers fa que sigui més difícil, 
o fins i tot pràcticament impossible, que la creació de perfils, els 
models, l’atribució, el retro targeting, el monitoratge d’usuaris i un 
llarg etcètera se segueixin fent tal com es feien fins avui. Per això 
és essencial que els editors trobin una manera de recopilar aques-
tes dades. I una manera de fer-ho és desenvolupant una relació 
un a un amb els usuaris. El futur dels editors passa per obtenir la 
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major quantitat de first party data i de dades contextuals, cosa que 
aconseguiran en la mesura que siguin capaços d’oferir propostes 
de valor que enderroquin les barreres que actualment existeixen 
perquè els usuaris naveguin registrats i/o se subscriguin.

Des que Google va anunciar els seus plans per erradicar les 
galetes de tercers fa més d’un any, va sorgir com a alternativa 
la publicitat contextual, que, en certa mesura, és una tornada 
als orígens de la publicitat digital per als editors. La segmenta-
ció de l’audiència basada en el context ens retrotrau als inicis 
d’internet, quan els anuncis es mostraven en funció del que els 
usuaris estaven llegint. Posteriorment, i gràcies a la tecnologia 
basada en la recollida, emmagatzematge i anàlisi de cookies, 
van canviar els criteris en favor dels hàbits de l’usuari -historial 
de navegació, cerques, compres anteriors, enllaços en què ha-
via clicat, etc.-. El nou ecosistema post-cookies es presenta so-
bre el paper com una oportunitat per als mitjans, ja que poden 
oferir als usuaris publicitat més rellevant, i per als anunciants, 
perquè poden impactar en unes audiències qualificades.

Els usuaris demanen entorns més segurs, en què tinguin con-
trol sobre la seva privadesa. Segons dades recollides en una 
enquesta realitzada al Regne Unit, més de les tres quartes 

parts dels consumidors –el 79% exactament– se senten més 
còmodes rebent publicitat que estigui contextualitzada amb el 
contingut que estan veient en lloc de ser impactats per anun-
cis que es basen en el seu historial de navegació. A mesura 
que l’ecosistema publicitari evoluciona, els editors aposten per 
crear alternatives centrades en la privadesa. Per això és im-
prescindible conèixer les seves audiències a fi d’oferir-los una 
experiència digital que integri contingut i publicitat.

Perquè la publicitat sigui menys intrusiva per a l’usuari i més 
efectiva per a les marques, a la convergència amb el contingut 
s’imposa el branded content o contingut patrocinat. En aquest 
context, els mitjans s’endinsen en un terreny esmunyedís en 
què les agències tenien un posicionament preferencial, i en què 
no existien excessius punts de fricció entre creadors i àrees 
comercials. Tot i que la gran majoria de mitjans ho han fet, no 
tothom té una estratègia ni disposa d’equips adequats per con-
vertir-se en veritables agències que puguin oferir “serveis 360”. 
La irrupció del contingut patrocinat pot resultar transformador, 
perquè afecta diferents àrees de la companyia i, sobretot, per-
què requereix la confluència de dos camps que tradicionalment 
es trobaven allunyats, i en alguns casos fins i tot contraposats, 
com és el de la redacció i el àrea comercial. 
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La transformació dels equips comercials
En aquest context, les àrees comercials han de ser capaces de 
liderar aquest canvi. Les conseqüències més immediates han 
estat l’execució de plans de reestructuració. Durant la pandè-
mia, aquests van ser especialment dolorosos per a les àrees 
comercials. Un mitjà de referència com The New York Times va 
acomiadar el juny de 2020 68 empleats. També 68 van ser els 
professionals acomiadats per The Atlantic, essencialment pro-
vinents de la seva divisió Atlantic Live. Per la seva banda, The 
Guardian anunciava a mitjans de juliol del mateix any que aco-
miadaria 110 persones de l’equip comercial. En aquest cas, la 
pandèmia ha aprofundit una crisi que venia d’antic i que arros-
segava unes pèrdues de 25 milions de lliures durant el 2020. 
Com recull una nota interna enviada per Mark Thompson, ex-
president i CEO de The New York Times: “Els acomiadaments 
s’estan duent a terme en aquelles àrees de la companyia que 
han tingut un impacte del virus immediat significatiu, però a més 
a més reflecteixen tendències a llarg termini en el nostre negoci 
i són totalment consistents amb l’estratègia de la companyia”.

Encara que, de mica en mica, es retorni cap a una nova norma-
litat, alguns hàbits comercials tradicionals es veuran alterats de 
manera permanent. La comercialització mantindrà un important 

grau de relació humana i de proximitat; tanmateix, caldrà im-
plantar nous procediments que permetin el consegüent estalvi 
de costos en desplaçaments, reunions innecessàries, men-
jars, etc. La nova comercialització serà intensiva en recursos 
i temps, requerint nous i variats perfils, com equips de vendes 
orientats a donar solucions sofisticades a anunciants i agèn-
cies, que disposin de competències tècniques a nivell transac-
cional a les diferents plataformes, i que sàpiguen treballar amb 
objectius i mètriques de rendiment més complexes.

La venda consultiva basada en dades i argumentari tècnic es va 
imposant de mica en mica sobre la venda tradicional sustenta-
da en llaços de confiança personals. Si bé les qualitats socials 
continuaran sent importants, no deixaran de ser un complement 
que enriqueixi la venda consultiva. De nou ens movem entre 
models híbrids, en què es combinen les habilitats fortes (hard 
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skills), quant a coneixements i tècniques, amb les habilitats 
socials (soft skills), més intangibles i difuses com l’empatia, la 
simpatia, etc.

Assistim per tant a un model de cicle continu -com si es tractés 
d’un loop infinit- que requereix professionals molt ben formats i 
actualitzats constantment amb les novetats tant de productes i 
formats com en tecnologies i nous indicadors que evolucionen 
constantment (viewability, brand safe , etc.).

(...)

La consolidació dels models de subscripció
El mercat de les subscripcions ha trobat als fenòmens imprevistos 
un gran aliat per al seu creixement. Així va passar amb el brexit, 
l’arribada de Trump a la Casa Blanca i, més recentment, amb la 
pandèmia provocada per la COVID-19. Aquesta última, sens dub-
te, el fenomen més disruptor dels que portem de segle, i la magni-
tud i implicacions globals del qual encara són difícils de predir. En 
aquest context, cal veure en quin grau es consolidarà el mercat de 
les subscripcions. Ara que comencem a entreveure el final de la 
pandèmia, una de les qüestions que ressonen a la majoria de les 
redaccions és com serà el futur dels models de subscripció.

(...)
Sembla evident que la consolidació dels models de subscripció 
ja no és una opció, sinó una necessitat. No només per la pròpia 
supervivència de les empreses del sector, sinó, i el que és més 
important, per garantir-ne la llibertat i la independència editorial.

Futur i innovació
Per la seva banda, els periodistes i creadors han trobat nous 
entorns i plataformes, més enllà dels mitjans tradicionals, que 
brinden l’oportunitat de parlar directament amb les audiències, 
i en alguns casos obtenir bons ingressos. A les tradicionals pla-
taformes de blocs se n’han unit recentment altres que creen i 
distribueixen butlletins de notícies o pòdcast, configurant la ja 
esmentada economia de creadors.

Pel que fa a tecnologies més complexes, i situant la mirada 
cap a un futur més o menys llunyà, comencen a entreveure’s 
nous ecosistemes i plataformes criptogràfiques com els mar-
ketplaces de NFT, el metavers o el blockchain . Un NFT (Non-
Fungible Token , token no fungible) és un certificat de propietat 
associat amb un objecte digital, que pot ser una imatge, un àu-
dio, un vídeo, etc. A diferència de la resta dels certificats, els 
NFT utilitzen tecnologia blockchain(en una cadena de blocs) 
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que els fan pràcticament impossibles d’alterar o falsificar. Tot i 
que encara és molt aviat per saber l’impacte que puguin tenir, 
no són poques les companyies editorials que amb més o menys 
encert han començat a explorar les seves possibilitats. Tot i que 
puguem estar assistint a la creació d’una nova bombolla, com 
va passar en ocasions anteriors amb la irrupció d’altres tecnolo-
gies, és previsible que els NFT puguin ser una font interessant 
d’ingressos. Però, de moment, caldrà esperar-hi algun temps.

Segons una enquesta realitzada per Press Gazetta i un grup 
d’editors, entre els quals hi ha Time , CNN i QZ, han venut prop 
de dotze milions de dòlars en tokens no fungibles l’últim any. 
El més avançat en aquest sentit és Time, que disposa del seu 
propi espai a Opensea, un dels llocs de compravenda de tokens 
més populars. Pel que sembla, Time comercialitza de moment 
productes no periodístics. En canvi, The New York Times està 
experimentat amb la subhasta dels NFT dels continguts; en 
concret, ha començat amb la columna d’un dels seus redactors 
estrella titulada “Compreu aquesta columna ablockchain!”. (In-
fografies: rtve.es, larepublica.net i coru.com)

NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden accedir al treball sencer 
de Pepe Cerezo des d’aquest enllaç.
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Mitjans addictes a la “pagueta 
institucional” i any ‘súper-electoral’
Per Mauricio Fernández / Dircomfidencial

Fa uns dies, es coneixia una dada que ja no és sorprenent, però 
sí que continua sent aclaparadora i extremadament preocupant: 
1.412 milions d’euros anuals d’inversió institucional a Espanya, 
segons un informe de La FEDE, l’entitat que agrupa les agèn-
cies publicitàries. La xifra és impressionant , tant per la seva im-
portància respecte a les companyies que es reparteixen aquest 
muntant com per la seva enorme diferència respecte als pressu-
postos publicitaris de les principals empreses espanyoles (si ho 
comparem amb les mitjanes de l’Ibex, les ràtios mostren la seva 
rellevància i consegüent dependència espanten a qualsevol).

La realitat supera la ficció i ara i els principals anunciants de 
l’estat no són els L’Oreal, Orange, Proter & Gamble, El Cor-
te Inglés o Telefónica, sinó l’Estat i tots els seus organismes 
dependents, als quals cal sumar la publicitat corresponent a 
comunitats autònomes, ajuntaments i diversos.

Descendint encara més a la dada, més de 250 milions d’euros 
aniran a parar cada mes a diferents mitjans de comunicació, 
moltes vegades sense cap mena de control i amb sobrecostos 
fora de tota lògica en funció de la seva audiència. Amb cam-
panyes que fins i tot han estat cobrades amb preus deu vega-
des per sobre del valor del mercat. El Govern, les Comunitats 
Autònomes i els Ajuntaments s’han convertit en una maquinària 
de comunicació sense igual que “inverteix” en els mitjans com 
no ho havien fet mai abans. Com va dir molt bé una vegada 
l’exvicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, “els di-
ners públics no són de ningú”.

I com a desmesura publicitària ha vingut per quedar-se perquè 
els dirigents públics han trobat en la publicitat els seus millors 
dircom i als mitjans de comunicació els seus més valuosos 
aliats veient els temps que corren i la penúria generalitzada 
que viuen gairebé tots ells.
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I tot això seria un pas més en l’evolució de la nostra societat 
cada vegada més complicada, si no fos perquè per exemple 
o la traçabilitat d’aquests diners, com apuntem, és més que 
difícil i qüestionable . Com a mostra, una dada: més d’un terç 
d’aquests diners no provenen directament d’una administració 
pública, sinó del pressupost de màrqueting d’empreses públi-
ques, 540 milions d’euros.

Ajuntaments, comunitats autònomes i l’estat reparteixen més 
de 1.400 milions d’euros a una premsa molt necessitada 
d’ingressos. Mentrestant, la Unió Europea, uns raquítics 16 
milions d’euros, malgrat la seva enorme capacitat inversora i 
rellevància no només a la nostra economia i regulació, sinó fins 
i tot a la nostra vida diària. Quina és la més que possible raó? 
Als polítics de Brussel·les els queda molt lluny la influència que 
tots volem atribuir a la comunicació en els seus diferents ca-
nals… i minimitza el possible interès per congratular-se amb 
els mitjans, per molt grans i poderosos que aquests afirmin ser.

El debat ja ve de fa dècades però, lluny de ser una mica del 
passat, és un problema cada cop més rellevant de l’actualitat 
de la comunicació i que afecta molt directament tant la llibertat 
d’opinió dels mitjans i els seus professionals com, sobretot, a 

la societat, que es veu directament afectada per aquesta clara 
eina de control i sotmetiment dels Governs a la premsa cada 
vegada més apressada.

El tema podria quedar en una anècdota si no fos pel precedent 
que hem viscut aquests anys a Catalunya, que va portar a sot-
metre editors suposadament grans d’Espanya, la creació d’un 
univers digital que va muntar artificialment la falsa esperança 
d’un país i un No-Do audiovisual amb tots els recursos que 
calguessin. Al final, el temps ha posat aquesta gegantina fake 
news al seu escenari real, però el dany institucional i social és 
descomunal i encara es trigaran molts anys a restanyar-se les 
ferides i els danys a l’economia i ciutadans catalans.

Però no cal anar-se’n a la Generalitat: només cal mirar les ad-
judicacions de campanyes del Govern de Sánchez i les seves 
empreses per veure que Ferraz segueix considerant clau el 
control dels mitjans on més ho necessiten… i si un és lector 
de premsa escrita i digital i espectador o oient d’informatius i 
programes de televisió i ràdio, veu que el seu domini és acla-
parador. Només doneu un ull aquests dies als anuncis que 
acompanyen els partits del Mundial de Futbol de Qatar 2022. 
Qui no s’hagi assabentat que tenim la millor companyia estatal 
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ferroviària del món, Renfe, és senzillament perquè no li agrada 
l’esport rei.

És evident -i no nou, perquè enganyar-nos- que el suport finan-
cer institucional adquireix una importància especial en un any 
súper-electoral, amb comicis locals, autonòmics i, després de 
la presidència espanyola d’Europa pel torn rotatori, les estatals, 
en què continuarà intentant colonitzar de missatges institucio-
nals tots els mitjans de comunicació. I precisament aquí seran 
més necessaris que mai uns mitjans de comunicació lliures i 
independents, o continuarem perdent a marxes forçades la cre-
dibilitat del nostre sector, la nostra professió i, és clar, la nostra 
pròpia democràcia. (Infografia: El Plural)
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