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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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LA PRIMERA: Periodisme, mitjans de comunicació i tendències i prediccions tecnològiques 2023
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El periodisme lent: una solució a la crisi de la indústria?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Repte Mundial Z, una de les oportunitats digitals pel 2023

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El mercat de publicitat digital pot triar editors més petits i mitjans tradicionals per sobre de la gran tecnologia

NOVES EINES
Jigsaw, de Google, desenvolupa una eina gratuïta de moderació del terrorisme per a petits llocs web i editors

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Nou projecte de suport als mitjans locals per a la democràcia a Europa

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Una enquesta revela que només un 15% dels subscriptors a mitjans regionals i locals cancel·laran la subscripció 
impresa o en línia si la situació econòmica empitjora
TRIBUNA: El periòdic com a educador popular
PETIT REPORTATGE: La publicitat de proximitat: una oportunitat per a les grans empreses per arribar a les comunitats locals
ANÀLISI: Centres docents i mitjans de comunicació local: Cinc camins per explorar com treballar conjuntament
DOSSIER: Les tendències de consum més importants per al 2023: una guia del màrqueting
OPINIÓ: És el moment de les relacions públiques per al periodisme
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Periodisme, mitjans de comunicació 
i tendències i prediccions 
tecnològiques 2023
Per Nic Newman, investigador sènior associat /Reuters Institute

L’estudi Periodisme, mitjans de comunicació i tendències i pre-
diccions tecnològiques 2023 es basa en una enquesta a 303 
executius de notícies de 53 països. 

L’estat d’ànim que predomina a la indústria de les notícies és 
d’incertesa i certa preocupació sobre el que podria tenir l’any vi-

nent. Els indicadors econòmics no semblen bons, amb uns cos-
tos en ràpid augment i una reducció de la despesa de les llars 
que es preveu que continuï durant algun temps. Els problemes 
com l’evitació de notícies i el cansament de les notícies estan 
generalitzats alhora que algunes plataformes socials semblen 
estar implosionant o allunyant-se de les notícies, i les platafor-
mes emergents semblen generalment no estar interessades en 
això, cosa que fa encara més difícil atraure nous clients.

Les editores que ja han completat la seva transició digital i te-
nen negocis de subscripció sòlids o ingressos diversificats es 
mantenen en la millor posició per superar la tempesta, però les 
que depenen en excés de la impressió o la publicitat tenen uns 
anys difícils per davant. A moltes parts del món, aquesta debili-
tat econòmica farà que algunes editorials de premsa depenguin 
encara més de la publicitat del govern o altres administracions 
o de propietaris ben connectats, perjudicant la seva capacitat 
per mantenir l’estatus actual.

En altres llocs, podem esperar acomiadaments extensos, així 
com una sèrie de fusions, adquisicions i associacions a mesura 
que la indústria intenta reduir costos i agrupar el valor de noves 
maneres. La consolidació del sector de vegades crea més pro-
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blemes dels que soluciona, però, en el seu moment més eficaç, 
trobarem empreses que busquen portar carteres de marques 
distintives i complementàries amb més atenció a les necessi-
tats i segments específics del públic.

Aquests xocs també poden obrir un pensament més radical so-
bre com es poden crear notícies i com hauria de ser una orga-
nització de notícies digital. Estan sorgint models de menor cost 
centrats en les redaccions i les eines distribuïdes, que ajuden 
a omplir els buits en la provisió de notícies locals, per exemple. 
Alguns periodistes emprenedors i creadors de notícies estan 
orientant-se cap a butlletins i podcasts, que permeten una con-
nexió més profunda amb públics específics sense les despeses 
generals que suposa l’edició.

Els comportaments del públic més jove, com ara la cerca social 
i el vídeo vertical, també ajuden a alterar l’antic ordre a Silicon 
Valley. Juntament amb la imprevisibilitat d’Elon Musk, això ens 
ha recordat que seria un error donar per fetes aquestes plata-
formes. Les empreses tecnològiques continuen centrats en com 
poden respondre a TikTok i la creativitat que ha alliberat junta-
ment amb l’amenaça als seus models de negoci. Empreses de 
plataformes de llarga data, com Amazon, Apple i Microsoft, es 

centren a fer créixer el seu negoci publicitari. És probable que 
les preocupacions sobre la indústria de les notícies tinguin una 
baixa prioritat.

Al mateix temps, estem a la cúspide d’una nova onada de dis-
rupcions a mesura que les tecnologies d’intel·ligència artificial 
comencen a impactar en el món real, impulsant una major efi-
ciència i automatització, d’una banda, però també permetent 
que el contingut reneixi de maneres sorprenents i imprevisibles. 
Això ajudarà les editores de mitjans a fer més amb menys, així 
com obrirà oportunitats en la creació i distribució de contingut 
més intel·ligent. Però també comportarà nous dilemes sobre 
com aquestes potents tecnologies es poden utilitzar d’una ma-
nera ètica i transparent.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi elaborat per 
Nic Newman per al Reuters Institute titulat Journalism, Media, 
and Technology Trends and Predictions 2023. CLICAR AQUÍ   
(Infografia: Entremedios/Universidad de Zaragoza)
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El periodisme lent: una solució a la 
crisi de la indústria?
Per l’Associació Colombiana de Mitjans d’Informació
 

En un article publicat a The Fix, una revista especialitzada per a 
professionals dels mitjans, Alberto Puliafito es fa la pregunta se-
güent: És realment possible administrar un diari de periodisme 
lent en un món on qualsevol pot produir i distribuir contingut? I 
la seva resposta és senzilla i directa: sí que ho és. 

Puliafito és un periodista, director i analista de mitjans italià, 
que està convençut que desaccelerar el ritme de producció de 
notícies és el camí perquè la indústria dels mitjans d’informació 
surti de la crisi. És l’editor en cap de Slow News, un mitjà italià 

creat el 2014. També treballa com a consultor de transformació 
digital i monetització a Supercerchio, un estudi independent.

Al seu article, el periodista comença per explicar que el perio-
disme lent va néixer com una reacció contra el concepte de 
mitjans ràpids i la manca de qualitat. Una cosa semblant al mo-
viment del menjar lent o slow food que va ser ocasionat pel crei-
xement del menjar ràpid. I, diu, ha pres força amb el pas dels 
anys. Tant que avui diversos mitjans es consideren exponents 
del periodisme lent. Per exemple, Zetland, a Dinamarca, i De 
Correspondent, als Països Baixos. 

Puliafito resumeix la crisi de la indústria dels mitjans en cinc punts. 
Primer, el model de negocis no funciona perquè la publicitat digi-
tal està monopolitzada per les plataformes, els mercats d’anuncis 
classificats van ser interromputs per llocs web com Craigslist, els 
ingressos dels lectors digitals són un trencaclosques difícil de re-
soldre i qualsevol contingut periodístic competeix amb altres tipus 
de contingut a internet. Segon, les audiències no confien en el 
periodisme. Tercer, la transició digital avança vertiginosament i en-
cara ha d’arribar a diversos països. Quart, els periodistes sovint 
són utilitzats per les empreses com a fàbriques de contingut. I, 
finalment, la desinformació aguaita els mitjans tradicionals. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En aquest escenari, el periodisme lent és la sortida, afirma 
l’editor. Per aquest motiu, Puliafito va dedicar diversos anys a 
investigar el model i va gravar diverses hores d’entrevistes amb 
periodistes que després va recopilar en un documental anome-
nat Slow News. A The Fix, el periodista resumeix les caracterís-
tiques d’aquest tipus de periodisme. 

1. Menys és més.- La primera idea al voltant del model és fàcil 
d’entendre: fer-ne menys en termes de quantitat de contingut 
significa fer-ne més en valor.

Per als que defensen el periodisme lent, els diaris estan plens 
de contingut similar. Totes les empreses periodístiques estan 
acostumades a fer el mateix. Quan hi ha eleccions, els diaris 
ofereixen anàlisis dels programes, llistes de candidats, ins-
truccions sobre com votar, entre d’altres. Si hi ha una notícia 
d’última hora, cal registrar-la així no hi ha res a afegir.

“Com a resultat, molts periodistes estan ocupats fent alguna 
cosa gairebé sense sentit: escriure per al seu diari el que ja és 
a tot arreu”, afirma.

Per això, destaca quelcom dit pel professor de la City University 
de Nova York Jeff Jarvis el 2007: cobreix allò que puguis fer 
millor que qualsevol, i deixa la resta per als altres. D’aquesta 
manera, va sostenir Jarvis, cada redacció es pot dedicar a pro-
duir contingut únic i valuós per a la seva audiència. 

A més, afirma que la sobreproducció de continguts està lligada 
a la necessitat de generar trànsit als llocs web. Per evitar això el 
camí és tenir un model de negocis en què els ingressos estiguin 
diversificats. És abandonar les mètriques quantitatives basades 
en clics. En el mateix sentit, diu que de vegades, és més valuós 
per a l’audiència i els periodistes actualitzar i enriquir el contin-
gut antic en lloc de produir-ne un de nou.

2. Prendre’s temps.- “Ser el primer és un fals valor al periodisme 
contemporani”, sosté Puliafito. “Si els periodistes poden treballar 
sense pressions, prenent-se el temps que el treball necessita, 
poden enfocar-se a l’essència del periodisme: la verificació”.

Pel periodista, l’essència del periodisme és la verificació. “La 
verificació és l’única cosa que distingeix el periodisme de 
l’entreteniment, l’activisme, les històries d’influencers o qualse-
vol altra forma de producció de contingut”, diu.
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Prendre’s temps significa preocupar-se per les audiències, 
brindar-los fets precisos en contextos adequats i ajudar-los a 
explorar el món contemporani. Però també vol dir cuidar tot 
l’ecosistema periodístic.

3. Conrear una relació amb l’audiència.- Conversar, respon-
dre preguntes, aclarir els punts més complexos, actualitzar i co-
rregir errors requereix unes habilitats específiques, semblants 
a les periodístiques. En aquest sentit, quan els periodistes es 
dediquen a conèixer les seves audiències, es tornen part d’una 
comunitat interessada com a experts.

Per a aquells que creuen en el periodisme lent, la funció dels 
periodistes també és fomentar la relació amb aquesta comuni-
tat, involucrar les persones i canviar la cultura de redacció del 
mitjà. Així ho va suggerir, per exemple, Federica Cherubini en 
un seminari a l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme.

Per aquest motiu, Puliafito insisteix que “l’enfocament del perio-
disme lent és part d’aquesta transformació, on les redaccions 
no poden donar per feta la confiança, sinó que s’han de guanyar 
una vegada i una altra. Les sales de redacció s’han de transfor-
mar i passar de dir a escoltar, d’eficiència a eficàcia, velocitat 

a rellevància i amplitud a profunditat. I el model de negoci pot 
canviar: és un camí mutu i potencialment virtuós”.

4. Sense publicitat.- Potser la característica més radical del 
periodisme lent és desvincular-se del tot del món de la publici-
tat. Segons Puliafito, hi ha diverses raons per a aquesta elec-
ció. En primer lloc, els interessos dels anunciants i els editors 
divergeixen. “Els anunciants mai no han tingut l’interès principal 
de tenir una audiència més informada”, sosté.

En segon lloc, els anunciants poden trobar millors maneres de 
fer campanya avui dia, i aquesta és la raó principal per la qual 
l’antic model comercial periodístic està en crisi. Executar una 
campanya en una gran plataforma sol ser més barat, més fàcil i 
més efectiu que la publicitat tradicional als mitjans.

Tercer, els anunciants necessiten molts ulls observant les cam-
panyes; molts ulls signifiquen molt de trànsit i clics, independen-
tment de la qualitat del contingut. “Sense publicitat, els editors 
de periodisme lent poden ser més transparents amb les audièn-
cies. Podeu posar el vostre esforç en la producció de continguts 
i en la relació amb l’audiència. També poden utilitzar models 
comercials com subscripcions o membres”, sosté al text.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot i així, el periodista de Slow News deixa una finestra oberta 
i assenyala que una opció menys radical pot ser assolir una 
diferenciació progressiva de les fonts d’ingressos.

5. Bé, net i just.- El periodisme lent és bo, net i just. La defi-
nició ve, novament, del moviment slow food. Significa que és 
transparent i fiable, responsable i verificable, amb un mètode 
objectiu, i fet per periodistes ben pagats, que treballen en con-
textos segurs, protegits de les amenaces i amb atenció a la 
salut mental.

Pel periodista, les mètriques de diverses empreses periodísti-
ques dedicades al periodisme lent són una prova que el model 
és agraït per les audiències. I el periodista italià insisteix en el 
seu missatge: el periodisme bo, net i just, diguem-l’hi lent o no, té 
l’oportunitat de ser un periodisme influent i fiable amb un paper 
vital en les nostres democràcies. (Infografia: El Generacional)

L’estrès, la fatiga i l’ansietat: els 
problemes de salut mental més 
freqüents al sector de la comunicació

El benestar emocional, psicològic i social s’ha anat instal·lant 
a les agendes polítiques i mediàtiques especialment després 
del confinament del 2020, període que segons els experts ha 
arrossegat notables seqüeles de salut mental en els ciutadans.

El sector de la comunicació no és aliè a aquest tipus de pro-
blemes. Així ho constata l’ Associació de la Premsa de Madrid 
al seu Informe Anual de la Professió Periodística del 2022, que 
demostra a través de les respostes de més de 1.300 profes-
sionals que els treballadors d’empreses de comunicació com 
agències o consultores –lluny del que habitualment se sol dir 
al gremi– no «viuen millor» que els periodistes que treballen en 
mitjans de comunicació.

L’índex de professionals que pateixen aquests problemes es 
considera similar als dos camps. L’estrès és l’estat que més 
pateixen els empleats . A les redaccions ho ha tingut un 78% de 
la plantilla, mateixa xifra que entre els periodistes freelance . A 
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les companyies de comunicació també es registra aquest per-
centatge per a contractats mentre que per als autònoms s’eleva 
fins al 85%.

La fatiga és el segon problema de salut mental més habitual . 
Ho pateixen exactament al mateix nivell els periodistes com els 
professionals de la comunicació, sense destacables distincions 
entre contractats i freelance , que ronden el 70% .

Els professionals de la comunicació pateixen més ansietat que 
els periodistes , segons l’ APM. El tercer problema de salut més 
habitual al sector, afecta o ha afectat un 58% dels treballadors 
en empreses de comunicació per compte aliè i un 68% per 
compte propi, mentre que en el cas dels mitjans de comunica-
ció, registra un 62% i un 54%, respectivament.

A aquests problemes de salut el segueix, en aquest ordre: les 
dificultats per concentrar-se a la feina, els problemes de vista, 
l’insomni o els problemes de son, la sensació de solitud i la 
depressió. (Font MAE)

Primer rànquing mundial de mitjans 
d’informació amb millor reputació

SCImago Media ha presentat el primer rànquing mundial de mi-
tjans d’informació d’acord amb la seva reputació i inclou més de 
4.500 capçaleres de més de 200 països i 90 idiomes diferents. 
Una classificació on destaca la presència de cinc periòdics es-
panyols entre els primers 100 llocs.

El primer mitjà espanyol del rànquing és el diari El País, a la 
posició 19 amb 80 punts sobre 100 possibles. Al lloc 30 figura el 
diari ABC (77,25 punts), mentre que El Periódico de Catalunya 
és al 79, l’agència Europa Press, al 88, i el diari El Mundo, al 90 
(el barceloní La Vanguardia ocupa el lloc 150è lloc).

El rànquing el lidera el diari nord-americà USA Today, amb una 
puntuació de 87,25 punts, seguit de The New York Times, amb 
86,25, i en tercera posició hi ha el britànic The Guardian, amb 
86 punts. Els cinc primers llocs els completa el nord-americà 
The Washington Post i l’anglès The Independent. (Font: MAE)
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El bagenc Fèlix Noguera, nou director 
general de Prensa Ibérica a Catalunya 
i Balears

Prensa Ibèrica ha nomenat el bagenc Fèlix Noguera director 
general del grup de comunicació a Catalunya i Balears. Desig-
nat gerent general d’El Periódico fa tres anys, el directiu assu-
meix ara una responsabilitat clau sobre els mitjans d’informació 
general que edita la companyia en dos territoris prioritaris dins 
de la seva estratègia. El grup que presideix Javier Moll edita a 

Catalunya Regió7, El Periódico, Diari de Girona, Sport i Em-
pordà, i a Balears, Diari de Mallorca, Diari d’Eivissa i Mallorca 
Zeitung.

Des d’aquest nou càrrec, Noguera es proposa “col·laborar amb 
els equips de les diferents capçaleres amb l’objectiu de refor-
çar el nostre posicionament en els mercats on ja som líders i 
redoblar els esforços allà on no ho som encara”. El nou direc-
tor general de Prensa Ibérica a Catalunya i Balears aposta per 
“potenciar les capacitats de què disposem en cada publicació i 
les possibilitats que ens brinda la força i la dimensió del grup a 
l’hora de satisfer les necessitats dels nostres lectors, subscrip-
tors i anunciants”. (Font: Regió 7 – fotografia: Óscar Bayona/
Regió7)

El PSC demana una comissió del 
Parlament que validi els ajuts als 
mitjans
El PSC ha enviat una proposta al Govern amb diferents deman-
des per aprovar els pressupostos de la Generalitat de 2023. 
Entre d’altres, els socialistes volen que una comissió del Parla-
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ment s’encarregui de validar “amb caràcter previ” les subven-
cions i els contractes que es destinen als mitjans de comunica-
ció privats.

Per altra banda, també proposa que l’Agència Catalana de 
Notícies passi a formar part de la Corporació Catalana de Mi-
tjans Audiovisuals com TV3 i Catalunya Ràdio, i que el Centre 
d’Estudis d’Opinió depengui del Parlament i no del Departa-
ment de la Presidència. (Font: Comunicació 21)

Ajudes a la premsa del Govern basc 
per l’impacte de la Covid-19

El Govern basc ha repartit 
sis milions d’euros a mi-
tjans de comunicació dia-
ris per ajudar-los econò-
micament “amb motiu de 
l’afecció de la pandèmia 
de la Covid-19 per a l’any 
2022”, segons consta al Butlletí Oficial del País Basc publicat 
dijous de la setmana passada. Aquestes subvencions es faran 

en un pagament únic i estan emmarcades dins d’un paquet 
d’ajudes global de 13,6 milions per a mitjans de comunicació 
d’aquesta comunitat autònoma per a l’exercici 2022. 

Els dos principals diaris del grup Vocento rebran el 44% de les 
ajudes, amb 1.783.281 euros per a El Correo i 876.160 euros 
més per a El Diario Vasco. Deia, propietat de l’Editorial Iparra-
guire, rebrà 547.987 euros. D’altra banda, Gara rebrà 547.978 
euros; Berria, 287.925 euros i Radio Nervión, 278.637 euros. 

Tanca el Top 10 dels mitjans amb més ajudes Noticiass de Gi-
puzkoa, amb 182.662 euros. Els mitjans de difusió estatal que 
reben ajudes són Cadena Ser, amb 643.962 euros; Cope, amb 
201.238; Onda Cero, amb 142.414, i Eldiario.es amb 133.126 
euros. I han estat rebutjades les sol·licituds d’una dotzena de 
mitjans entre els quals hi ha Crónica Vasca, Dato Económico, 
Digital Nortexpres o Komunikazio Biziagoa.

Aquests sis milions atribuïts a l’impacte de la Covid corresponen 
al primer tram d’un paquet global de 13,7 milions assignats per 
al 2022. El segon tram assigna 4.258.000 euros anuals per a 
mitjans de comunicació exclusivament en eusquera. En aquest 
segon cas, l’objectiu és “garantir la seva activitat i continuïtat, 
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com a agents clau per a la normalització i el foment de l’ús del 
basc”. Aquest tram és a més una convocatòria pluriennal que 
abasta els anys 2022 a 2024, per la qual cosa totalitza un total 
de 12,7 milions en aquests tres anys (un 5% més que la con-
vocatòria del 2018 al 2021). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Libertad Digital)

Periodisme és el grau amb més 
penedits, seguit de Sociologia

Periodisme és la carrera amb més persones penedides d’haver-
la estudiat, segons una enquesta de ZipRecruiter, un mercat de 
treball en línia per a sol·licitants de feina i empreses líder als 
Estats Units, segons escriu Helena Grau. L’enquesta mostra 
els graus universitaris amb més i menys persones penedides 
d’haver-los estudiat. El 44% de tots els sol·licitants d’ocupació 
actuals amb títols universitaris lamenten la seva elecció.

L’enquesta revela també que un 87% dels graduats en Perio-
disme triarien una carrera diferent si poguessin, seguit de So-
ciologia, amb un 72% de penedits. El top 10 ho completen en 
ordre descendent Arts, Comunicacions, Educació, Màrqueting, 

carreres mèdiques i assistencials, Ciències Polítiques, Biologia 
i llengua i literatura anglesa.

En el costat contrari, en el de les carreres amb menys pene-
diment, la llista la lidera Informàtica, seguit de Criminologia i 
Enginyeria. Amb xifres: Un 87% dels graduats en Periodisme 
triarien una carrera diferent si poguessin, seguit de Sociologia, 
amb un 72% de penedits. (Font: El Principal)

El Jueves ja no sortirà tots els 
dimecres

La revista satírica El Jueves, que s’edita cada dimecres des 
de fa 45 anys, passarà a ser mensual a partir del proper mes 
de febrer per l’increment del cost del paper, segons ha infor-
mat la publicació en una tira còmica difosa a les xarxes socials. 
El Jueves, que s’edita a Barcelona, és una revista pionera de 
l’anomenat còmic adult a Espanya que va néixer el 27 de maig 
de 1977, durant la Transició, a la mateixa època que altres ja 
desaparegudes com El Víbora i El Cairo, totes elles continuado-
res de la tradició iniciada per La Codorniz.
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El proper 1 de febrer serà el primer dimecres de les últimes 
quatre dècades que El Jueves no estarà als quioscos, encara 
que l’edició digital seguirà oferint continguts setmanalment.

El primer exemplar en paper del mes de febrer s’editarà el dia 8 
amb 144 pàgines, 68 més que les 76 actuals, i tindrà un format 
semblant o més a un llibre que a una revista, encara que el 
contingut serà l’habitual, amb un acudit a tota pàgina a la por-
tada i tires còmiques sobre actualitat social i política a l’interior. 
(Font: MAE)
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Repte Mundial Z, una de les 
oportunitats digitals pel 2023
Per Mediàtic Àmbit d’Estratègia
 

La comunicació de les marques i empreses sempre juga un 
paper clau en el seu posicionament i, en el context actual, 
tan canviant i incert, cobra una importància encara més gran. 
Amb la incertesa que ens planteja el proper any, com ens hem 
d’enfrontar a la comunicació de la nostra marca?, quina serà 
la nova xarxa social que revolucionarà el panorama digital?, 
farem esdeveniments al metavers?, acabarà la intel·ligència ar-
tificial amb la creativitat? 

Com recull l’informe l’Informe de Tendències Digitals pel 2023, 
de Kreab, totes les tendències que venen plantegen reptes i 
moltes oportunitats. Dominar-les serà clau per captar l’atenció 
dels usuaris i fer arribar els nostres missatges sense ser intru-
sius i parlant el seu mateix idioma.

L’equip digital de Kreab ha volgut endinsar-se en les tendències que 
dominaran el 2023 i analitzaran el repte que suposen per a la comu-
nicació. Quins seran els principals desafiaments a què s’enfrontaran 
empreses i equips digitals el 2023? Som davant el repte mundial Z?

La generació Z s’està convertint en un dels focus més impor-
tants d’atenció per a les empreses. Aquesta ja representa un 
32% de la població mundial, superant els seus antecessors, 
els millennials, que, a més, estan transformant les dinàmiques 
de comercialització. Connectar-hi i alinear-se el màxim possible 
amb els seus valors serà un dels grans reptes.

Com?
• Implica’t en assumptes socials: Ja no val a parlar de res-
ponsabilitat social i canvi, les marques han de treballar en ac-
cions concretes que donen suport a causes relacionades amb 
salut mental, drets LGBTIQ+ o igualtat de gènere. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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• Reconeix els teus errors: Has ficat la pota al teu llenguat-
ge? Has publicat informació enganyosa? Els centennials no es 
frenen a l’hora de “cancel·lar” marques que no compleixin amb 
les seves expectatives per la qual cosa, si cometeu un error, el 
millor que podreu fer és emetre un comunicat honest i obert per 
guanyar-vos la lleialtat d’aquesta generació.

• Parla el seu mateix idioma: crush, cringe, random. Sí sóc, 
salseig, fantasia… coneixes aquests termes? Hauries! La gene-
ració Z és la més influenciada per Internet i el seu llenguatge ha 
estat afectat per anglicismes i abreviatures.

• Utilitza els seus canals: Les tres xarxes principals són You-
Tube, TikTok i Instagram. Per connectar amb aquesta genera-
ció és necessari tenir-hi presència.

El Butlletí de l’AMIC us facilita l’Informe de Tendències Digitals 
pel 2023, retos y oportunidades, de Kreab. CLICAR AQUÍ (In-
fografia: Kreab)

El rànquing de subscriptors de 
mitjans amb murs de pagament

Quan des del 2019, les versions digitals de la premsa escrita 
van pivotar cap al model de subscripció, davant dels ingressos 
per publicitat que dóna l’audiència massiva, hi havia una dada 
sobre les redaccions.  Només hi havia a Espanya uns 400.000 
lectors disposats a pagar per consumir notícies en línia. Com 
a màxim, 500.000, si s’ampliava el perímetre d’ Espanya als 
països de l’Amèrica Llatina. 

Avui, aquest sostre s’ha perforat, després de la forta demanda 
informativa derivada de la pandèmia (covid bump), que, mal-
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grat remetre, manté enlaire les audiències digitals.  Actualment, 
s’estima que hi ha una bossa conjunta o nombre de subscrip-
tors digitals als diaris de gairebé un milió de subscripcions digi-
tals, i el sector espera superar aviat aquesta cota. 

L’any 2002 ha confirmat una reconversió industrial d’un model 
únic, el publicitari, cap a un de mixt, que afegeix el reader re-
venue. En aquest sentit, El País, El Mundo i La Vanguardia són 
els diaris amb més subscriptors, dins del rànquing de subscrip-
cions de mitjans amb murs de pagament (paywall) elaborat per 
ReddePeriodistas.com, que recull més de 15 capçaleres.

No en va, després d’un any, el pandèmic, amb forta tracció en les 
subscripcions –i els registres, davant la cookie less– disparades des 
del març del confinament, tot apunta que la indústria convergeix cap 
a una dada conjunta de més de milió i mitjà de subscripcions.

El País, El Mundo i La Vanguardia són al capdavant; aquests mi-
tjans tenen actualment 164.000, 90.000 i 67.000 subscriptors di-
gitals, respectivament. el 12% dels espanyols paga llegir notícies 
en mitjans digitals, aquesta és una de les conclusions que ofe-
reix el Digital News Report 2022, elaborat per Reuters Institute i 
Oxford University, que també mostra que, de mitjana, cada per-

sona està subscrita a un únic servei. En una selecció de 20 paï-
sos, aquest informe situa Espanya a la posició 15. El rànquing el 
lidera Noruega, on 4 habitants sobre 10 paguen per subscripció. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: 65Ymás.com)

La Generalitat eleva un 26% les 
subvencions als digitals
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

La Generalitat repartirà 2,8 milions d’euros en subvencions 
a mitjans digitals escrits en català o aranès corresponents al 
2022. És una quantitat un 26% superior a la de l’any passat . A 
la qual cal sumar els 4,1 milions per als diaris impresos i quasi 
700.000 euros més per a canals de televisió i ràdio.

Pel que fa als mitjans digitals, rebran alguna aportació econò-
mica 153 suports, dels 180 que van demanar una subvenció. 
Per accedir a aquestes subvencions, el mitjà ha d’acreditar que 
el 100% dels seus continguts són en català o aranès i tenir una 
redacció d’un mínim de tres professionals , entre altres requi-
sits. Les quantitats es lliuren en funció dels projectes presentats 
per cada diari digital, ja sigui per a la contractació de personal 
o millorar-ne la difusió. Un dels factors fonamentals per fixar la 
quantia és el trànsit que acrediti cada mitjà.

El que més fons rebrà serà ElNacional.cat, amb 186.000 eu-
ros (un 50% més que l’any passat), li segueix la web de RAC1 
(Grup Godó), que ingressarà 128.000 euros (un 31% més). El 
tercer dels suports en línia més beneficiats serà vilaweb.cat, 
que rebrà 117.000 euros (+25%). Per darrere se situa nacio-
digital.cat, amb 115.000 euros (+10%), el diari  Ara.cat , rebrà 
104.000 euros (+2%); diaridegirona.cat, que amb 99.000 euros 

augmenta els seus fons un 30%; elperiodico.cat (80.000 euros, 
+24%) i elpuntavui.cat (72.000 euros, +5%). (Font i gràfic: Dir-
comfidencial)

El Govern espanyol aprova un 
projecte de llei que reforça la 
vigilància fiscal sobre les plataformes 
digitals

El Consell de Ministres va aprovar abans d’acabar el 2022 un 
projecte de llei pel qual es modifica la Llei General Tributària en 
transposar a la nostra normativa les exigències de la directiva 
2021/514 de la Unió Europea, més coneguda com a DAC 7, 
relativa a la cooperació entre estats membre en l’àmbit de la 
fiscalitat. El projecte de llei que reforça la vigilància fiscal sobre 
les plataformes digitals també permet les inspeccions conjuntes 
amb altres països.

Les novetats principals que incorpora el projecte són l’augment 
d’obligacions d’intercanvi d’informació obtinguda a través de les 
plataformes digitals i la possibilitat de fer inspeccions fiscals 
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conjuntes per part de diversos estats membres. El projecte con-
templa l’augment de les obligacions d’intercanvi d’informació 
obtinguda a través de plataformes digitals. També cal informar 
de les activitats d’arrendament i cessió temporal de béns immo-
bles i mitjans de transport, serveis personals i venda de béns. 
(Font: MAE)

El domini .cat s’estabilitza
La Fundació .cat destaca que, després de 16 anys, el domini .cat 
està “plenament consolidat” als territoris de parla catalana. Una 
“maduresa” que es reflecteix en “l’estabilitat” del nombre de do-
minis dels darrers anys, malgrat el petit retrocés registrat el 2022.

En concret, aquest any, el domini .cat ha obtingut 112.068 re-
gistres, un petit descens de l’1,29% respecte de 2021, quan 
va assolir el seu màxim històric amb 113.686 registres, segons 
dades de l’Observatori.cat. “Aquesta és una dada que no des-
encaixa amb la tendència actual del mercat global de dominis”, 
argumenta la Fundació. Pel que fa als diferents territoris de par-
la catalana, el domini .cat ha assolit màxims històrics a la Franja 
de Ponent, amb un 24% més de dominis respecte de l’any pas-
sat, i el País Valencià, amb un augment de gairebé el 3%. Per 
altra banda, Catalunya és el territori on es concentra un major 
nombre de registres de dominis .cat, amb el 82,94% del total.

La taxa de renovació del .cat es manté alta, gairebé en un 86%, 
per sobre de la mitjana d’altres dominis europeus, i una de les 
més altes del món. Això mostra la “fidelitat” dels usuaris i la 
“confiança” en el domini. L’entitat ressalta que, malgrat només 
suposar el 0,03% dels gairebé 400 milions de dominis regis-
trats a nivell mundial, el .cat continua essent “un dels princi-
pals dominis” que representa una comunitat cultural, per davant 
d’altres com .eus, .quebec i .alsace, o com .nyc o.london, que 
representen una ciutat. (Font i gràfic: Fundació .cat)
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L’editora de Nació adquireix 
TarragonaDigital i Aguaita

El grup editor de Nació, Diari de Sabadell o Diari de Terrassa 
continua amb la seva aposta per la premsa local i de proximitat 
adquirint dos dels mitjans de comunicació referents a Tarrago-
na i Terres de l’Ebre: el digital TarragonaDigital.com, enfocat a 
les comarques del Camp de Tarragona, i Aguaita.cat, el mitjà 
digital líder a les Terres de l’Ebre. Amb aquestes dues incorpo-
racions el grup reforça la seva presència al sud del Principat, on 
ja comptava amb l’edició local de Nació, i ja suma 24 edicions i 
mitjans locals a tot el territori.
 
Tot i que ambdues operacions han avançat en paral·lel, els dos 
mitjans són independents i seguiran operant de manera autòno-
ma entre si, integrats a la plataforma tecnològica del grup i amb 
una estructura administrativa i de negoci comuna. Entre els dos 
digitals s’incorporen al Grup nou professionals, vuit d’ells perio-
distes. (Font: Nació Digital)

Vocento suma una nova capçalera a 
Andalusia

Vocento continua la seva línia d’expansió a l’àmbit regional des-
prés que a la recta final de l’any sumés dues capçaleres més, 
una a Castella i Lleó i una altra a Alacant. Amb la seva nova 
adquisició a Huelva, el grup garanteix la seva presència amb 
capçalera pròpia a les vuit províncies andaluses.

Els fundadors del portal acabat d’adquirir seguiran al capdavant 
de l’edició digital. Tot i això, en les properes setmanes, el grup 
completarà la integració digital amb el redisseny de la web.

Amb aquesta nova adquisició, Vocento ja suma 15 capçaleres 
d’àmbit regional entre les quals es troben El diario Montañés, Hoy, 
Las Provincias o Burgos Conecta. A més, de l’aposta esportiva 
que va llançar fa pocs mesos de la mà de Relevo. (Font: MAE)
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Google arriba als 29,7 milions 
d’usuaris en audiència diària a 
Espanya

L’informe del mes de novembre passat elaborat per Gfk Dam, 
l’auditora que mesura les dades d’audiències digitals, ha donat 
dades reveladores. S’hi mostra com  Google  és el principal 
punt d’accés i confluència dels espanyols a l’hora d’entrar a 
Internet per cercar informació.

Les xifres demostren que el cercador americà va registrar du-
rant el mes passat  29,7 milions d’usuaris en audiència diària  
a Espanya. Per arribar a igualar aquestes dades en aquesta 
estadística de Gfk Dam, cal sumar  l’audiència dels cent mitjans 
de comunicació  més llegits d’aquest país. Els altres dos grans 
cercadors a Espanya,  Microsoft i Yahoo!, encara que tenen 
mètriques inferiors a les de Google, també superen les dades 
dels mitjans de comunicació més llegits. (Font: La Publicidad)
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El mercat de publicitat digital pot 
triar editors més petits i mitjans 
tradicionals per sobre de la gran 
tecnologia
Per Peter Houston / Spiny Trends

La despesa en publicitat digital es va  reduir un 1%  al novem-
bre, segons dades de l’Standard Media Index (SMI). Es creu 
que aquesta és la primera vegada que la despesa general dis-
minueix en l’era de l’edició digital. La bona notícia és que els 
editors digitals més petits, i fins i tot els mitjans tradicionals, 
podrien beneficiar-se d’una  concentració més feble  de la des-
pesa publicitària amb les principals plataformes.

Menjar per emportar.- Enmig de les previsions del mercat pu-
blicitari que prediuen una desacceleració, s’espera que el Duo-
poly (Google i Meta) representi  menys del 50%  de la despesa 
en publicitat digital dels Estats Units el 2022. Aquesta serà la 
primera vegada que no ocuparan més de la meitat del mercat 
des de 2014.

Per sota d’un màxim combinat de gairebé el 55% el 2017, els 
dos gegants de la publicitat conjuntament representaran el 
48,4% dels ingressos publicitaris digitals dels EUA el 2022: 
Google - 28,8% - Meta : 19,6%.

Amazon ha robat part d’aquesta  quota de mercat, però segons 
les dades publicades a les previsions de final d’any de la firma 
d’intel·ligència de mitjans Magna, la quota del mercat global 
dels 15 principals proveïdors de mitjans va caure un 2% aquest 
any, fins al 58%.

Despesa diversificada.- A l’article de MediaPost que informa-
va sobre les troballes de Magna, Joe Mandese va buscar un 
potencial positiu per als editors digitals més petits i els mitjans 
tradicionals.
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Per a ell, una de les conclusions va ser que el debilitament de 
l’enfocament en la despesa publicitària amb les plataformes di-
gitals dominants podria veure canviar els pressupostos. Ell va 
escriure: “M’agradaria que penseu en les implicacions darrere 
de l’opinió de Magna que, després d’anys de concentració en-
tre Google, Meta, etc., el mercat publicitari sembla que s’està 
diversificant una vegada més”.

Mandese va reconèixer que la caiguda del 2% de la quota de 
mercat dels 15 principals venedors de publicitat pot no semblar 
gaire, però va assenyalar que el mercat total val “centenars de 
milers de milions de dòlars”. 

Luke Stillman, de Magna, creu que les xifres representen “unes 
bones notícies” per als petits editors, sobretot de proximitat. Ell 
va dir: “La concentració del mercat publicitari es va aturar per 
primera vegada el 2022”.

On aniran els diners?
Magna no va dir específicament on aterrarà la quota de mer-
cat canviant, però Mandese destaca dos compromisos positius 
dels grans anunciants i agències durant els darrers dos anys.

La creació del que s’han descrit com a “mercats de renda va-
riable”, dissenyats per reorientar els pressupostos publicitaris a 
editors que serveixen a públics minoritaris.

També s’han compromès a treure diners de les plataformes de 
xarxes socials més tòxiques. Això suposaria l’eliminació dels 
pressupostos dels llocs que promouen la desinformació i la des-
informació i tornaria a posar-los en un periodisme de qualitat.

Stillman va dir que gran part de la desacceleració de la publici-
tat per al gran digital prové d’una “desacceleració precipitada” 
de la despesa publicitària a les xarxes socials més grans pro-
vocada per l’augment de la competència: s’espera que TikTok 
guanyi 8.600 milions de dòlars en ingressos publicitaris el 2024.
També va parlar de l’impacte negatiu dels “vents contraris a 
les dades” i el domini establert del Duopoli els ha convertit en 
l’objectiu de múltiples investigacions i demandes antimonopoli. 
Sarah Fischer d’Axios va dir: “Tot i que encara dominen els ri-
vals digitals, el seu impuls comença a disminuir a mesura que 
s’avança la competència”.

Ha sonat una nota de preocupació per la idea que els pressu-
postos realment canviaran. En comentar l’anàlisi, Ed Papazian 
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va destacar la preocupació que, amb els patrons de despesa 
publicitària que difereixen entre diversos tipus de mitjans, no hi 
ha cap confirmació real que els anunciants estiguin reassignant 
fons, especialment a les xarxes socials. (Fotografia: El Comer-
cio)

El 45% dels ingressos publicitaris 
de la premsa encara procedeixen del 
paper
El 2022 els ingressos de la premsa s’han estancat a causa de la 
incertesa provocada per la guerra d’Ucraïna i les seves conse-
qüències econòmiques. L’any ha acabat amb un estancament 
generalitzat entre els principals grups editorials espanyols.

Resulta vistós observar com un 45% dels ingressos publicitaris 
de la premsa procedeixen del paper, segons dades de l’Informe 
Anual de la Professió Periodística 2022 de l’Associació de la 
Premsa de Madrid (APM). Atenent aquesta dada, es conclou 
que aquests ingressos semblen fonamentals per a la supervi-
vència de les redaccions i, per tant, de les empreses editores. 
Les principals capçaleres espanyoles han perdut lectors any 

rere any, cosa que alhora es tradueix en la pèrdua constant 
d’exemplars venuts. Si el 2009 els diaris més llegits arribaven 
als 4 milions d’exemplars, actualment cap no supera la barrera 
del milió.

Cal preguntar-se perquè els inversors continuen confiant en 
les edicions en paper dels diaris per allotjar-hi els anuncis. La 
resposta sembla ser perquè les edicions digitals dels diaris no 
s’acaben d’assentar. Sabent que cada any la xifra d’ingressos 
publicitaris en paper serà menor, les principals empreses edito-
res estan intentant atraure els lectors a través de les subscrip-
cions digitals per poder mantenir els anunciants, que busquen 
que els lectors passin el màxim de temps possible llegint les 
notícies on estan allotjats els seus anuncis. Una circumstància 
que es redueix considerablement quan es tracta de continguts 
restringits als murs de pagament. Segons comScore, l’entrada 
en funcionament d’aquest model es tradueix en un descens del 
temps dels lectors.

En aquest context, les empreses editores busquen augmentar 
els ingressos publicitaris dels suports. Una de les estratègies 
que estan posant en marxa no és cap altra que establir alian-
ces. Un exemple d’això és Unión Media, creada a principis de 
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2022 per vuit grups de mitjans (Henneo, Joly o El Progreso, 
entre d’altres). El seu objectiu és crear sinergies per atraure 
potencials lectors. (Font: Prnoticias)

La inversió publicitària va créixer un 
7,3% el passat novembre

Durant el mes de novembre de 2022, la inversió publicitària va 
assolir els 578,0 milions d’euros, i va créixer un 7,3 %respecte 
al període equivalent de l’any anterior quan el volum registrat 
va ser de 538,6 milions d’euros. Tots els mitjans presenten evo-
lucions positives, a excepció de Diaris.

 Els mitjans més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exte-
rior i Digital, aquest darrer per la inclusió de dades de Search 
i Xarxes Socials. Digital, que ocupa la primera posició per vo-
lum d’inversió publicitària durant el mes de novembre del 2022, 
ha experimentat un creixement del 7,3% respecte del mes de 
novembre del 2021, i ha obtingut 252,8 milions d’euros. Dins 
de Digital el millor comportament aquest mes és per a Xarxes 
Socials, que incrementa la xifra d’inversió un 10,1% i arriba als 
66,8 milions d’euros. Websites creix un 9,5% amb una inversió 
de 91,2 milions d’euros enfront dels 83,3 milions que va obte-
nir en el mateix període del 2021. Finalment, dins dels mitjans 
contemplats en digital, Search augmenta un 8, 2% passant dels 
87,6 milions d’euros el mes de novembre del 2021 als 94,8 mi-
lions del mes analitzat.

El segon mitjà per inversió és Televisió que concentra una in-
versió publicitària de 191,8 milions d’euros, amb un creixement 
del 5,1% davant dels 182,5 milions d’euros del mateix període 
2021. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
49,8 milions i un augment del 5,4%, per sobre del quart mitjà, 
Diaris, la xifra del qual ascendeix a 37,4 milions d’euros i regis-
tra una davallada del -1,9% sobre la xifra corresponent a l’any 
anterior. El mitjà Exterior presenta un creixement en la seva 
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inversió del 20,3% i arriba als 29,3 milions d’euros. Revistes, 
sisè mitjà per volum d’inversió, augmenta la xifra un 3,9% i 11,6 
milions d’euros. Cinema, registra 2,5 milions d’euros durant el 
mes d’octubre del 2022, augmentant la inversió en un 11,4%. 
Finalment, Dominicals registra 1,5 milions d’euros i disminueix 
la xifra en un -0,4% respecte al mateix període de l’any anterior. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i InfoAdex)

Concurs de 379.543 euros de 
publicitat institucional del Govern de 
les Illles Balears
Es tracta del concurs de 379.543 euros per a inserció de publi-
citat institucional de la Conselleria de Presidència del Govern 
de les Illes Balears per la compra d’espais publicitaris en su-
ports exteriors per a la inserció de publicitat institucional del 
Govern de les Illles Balears. El pressupost de licitació sense 
impostos és de 180.735,00 euros; el valor estimat del contracte 
de 379.543,50 Euros. Es tracta d’un contracte de serveis de 
gestió publicitària amb data final de presentació d’oferta  el 30 
de gener d’enguany. (Font: Programa Publicidad)

Els anunciants auguren un creixement 
de la publicitat de fins al 4% aquest any

Les deu tendències 2023 de l’Associació Espanyola 
d’Anunciants (aea) evidencien una comunicació de les marques 
influïda encara per la incertesa derivada d’un context global 
convuls. Una llarga guerra amb conseqüències a l’energia, una 
inflació que retalla la intenció del consum, -afectat també per 
possibles crisis de subministraments-, a més de turbulències 
sociopolítiques polaritzades i tenses, dibuixen un any en fase 
de pretendre assolir una estabilització.
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Tots aquests fronts sens dubte afecten la inversió publicitària, 
la investigació, l’avenç en el desenvolupament tecnològic, el 
mode de consum i els diferents tipus d’accions de màrqueting 
que les marques adoptaran amb vista a empatitzar amb un con-
sumidor clau i immers en aquest agitat escenari.

El comportament que s’espera del mercat en conjunt estarà en 
la línia del 3-4% de creixement si els factors negatius es mode-
ren. Com a possible efecte positiu destaca el fet de ser el 2023 
un any electoral, cosa que repercutirà en un augment de les 
inversions de l’administració en general. Pel que fa a mitjans, 
per la Ràdio cal esperar que mantingui la seva solidesa creixent 
una mica per sobre del mercat ja que en temps difícils se sol 
comportar millor que la mitjana.  Internet s’ha estancat en el 
creixement, de fet, decreix l’aportació a RRSS, però, tot i així, 
manté una gran oferta i possiblement creixi almenys en la línia 
del sector. Els mitjans impresos porten uns anys de caiguda i es 
preveu que seguiran en aquesta tendència.

El Butlletí us convida a aprofundir en aquest estudi de la AEA 
des d’aquest link. (Font i il·lustració: Associació Espanyola 
d’Anunciants)

El futur de la publicitat digital
La publicitat digital s’enfronta a un món sense galetes, per això 
el 2023 els professionals del sector exploraran la innovació, 
la connexió amb noves audiències i el mesurament. Segons 
Quantcast, companyia de tecnologia publicitària, els professio-
nals del màrqueting digital han de prioritzar la inversió en inno-
vació per arribar a noves audiències i trobar solucions a una 
nova realitat cookieless, amb estratègies que respectin la seva 
privadesa, per reforçar la seva confiança.

El 2023 els professionals de la indústria publicitària adopta-
ran la tecnologia intel·ligent, que a través de l’automatització 
i l’optimització permet als equips prioritzar la creativitat i la 
innovació. Se centraran en l’activació i el mesurament de les 
seves accions sense fer ús de cookies, en l’accés a noves au-
diències sense explotar i en l’augment substancial de l’eficàcia i 
els resultats del màrqueting. Per això el 2023, els professionals 
del màrqueting adoptaran les noves tecnologies per mesurar 
i optimitzar de forma més eficient cada pas del recorregut del 
consumidor en temps real, cosa que donarà lloc a una despesa 
publicitària més eficient, coordinada i eficaç i a millors resultats 
empresarials, avui i demà. (Font: Quantcast blog)
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Els directors de màrqueting miren 
2023 amb molta cautela

La confiança, l’estat d’ànim, la cautela i la resistència al pessi-
misme seran clau en els resultats del primer semestre del 2023. 
El 51% dels CMO enquestats per AMKT i GfK considera que la 
situació econòmica d’Espanya és pitjor ara que en fa sis mesos, 
mentre que un 66% creu que la recuperació serà una realitat a 
partir del 2024.

L’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting (IEDM), pre-
sentat per Associació de Màrqueting d’Espanya (AMKT) i la con-
sultora GfK, mostra que la indústria s’enfronta al 2023 amb cau-
tela, malgrat tancar el 2022 millor del que s’esperava, tal com ho 
confirma un 55% dels CMO enquestats en aquesta investigació. 

Tot i que les expectatives del mercat i les vendes reflecteixen 
valors positius per a aquest primer semestre, el sentiment de 
resistència al “pessimisme és majoritari” per als propers sis 
mesos. El 55% dels directors de màrqueting assegura que el 
darrer semestre del 2022 va acabar millor del que estava pre-
vist. 

L’expectativa sobre l’evolució del mercat se situa en 1 punt da-
vant els 2,3 del segon semestre, mentre que les vendes pròpies 
s’ubiquen als 2,3 punts davant els 3,1 de l’onada anterior. La 
inversió publicitària manté dades similars , amb una caiguda 
de 0,1 davant els 0,2 punts anteriors. Aquest resultat, proper a 
zero, mostra cautela en les inversions, i anticipa que no serà un 
vector que impulsi el creixement de les vendes durant els sis 
mesos següents. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al treball Ín-
dice de Expectativas de los Directores de Marketing (IEDM)” 
d’AMKAT i GFK. CLICAR AQUÍ   (Font i infografia: IPMARK 
(Font)
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Tendències que influenciaran el 
màrqueting el 2023, segons Warc

Desenvolupar estratègies de màrqueting amb èxit en plena cri-
si del cost de la vida, el canvi en les estratègies de les grans 
companyies tecnològiques o la fragmentació de l’audiència són 
alguns dels grans desafiaments a què s’enfrontaran les mar-
ques el 2023, segons recull The Marketer’s Toolkit 2023: Global 
Trends Report, elaborat per la consultora Warc.

Des de la consultora apunten que el 95% dels especialistes de 
màrqueting a nivell global esperen que la recessió econòmica 
afecti els seus plans de màrqueting per a l’any que ve. El con-
text inflacionista i del cost de la vida constituirà la preocupació 
principal, però el canvi climàtic, les cadenes de subministra-
ment, la fragmentació dels mitjans o les bretxes culturals també 
plantejaran reptes.

El lector pot ampliar aquesta informació des d’aquest enllaç. 
(Font: MAE)

La despesa publicitària a nivell 
mundial posarà el fre el 2023

La inversió publicitària mundial augmentarà el proper any 2023 
però ho farà a un ritme més lent, segons l’informe bianual Dent-
su Ad Spend Report. Creixerà concretament un 3,8% fins a as-
solir els 740.900 milions de dòlars. Es preveu que l’any següent 
s’enforteixi en un 4,8% malgrat la desacceleració econòmica a 
què s’enfronta actualment l’economia mundial.
 

Aquest informe, que exa-
mina dades de 58 mercats, 
apunta que el nivell de des-
pesa s’alentirà un 1,6% en 
comparació amb la predic-
ció anterior d’un augment 
del 5,4% l’any que ve.

Per formats, la despesa digital seguirà al capdavant amb un 
57,1% de la despesa prevista per al 2023, i arribarà als 422.800 
milions de dòlars a finals d’aquell any. Aquesta xifra es recol-
zarà per l’augment de canals com el vídeo (+7,1%), les xarxes 
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socials de pagament (+13,5%), les cerques (+7,2%) i els mi-
tjans detallistes (+22 %).

El Butlletí us acosta l’Informe de despesa publicitària de ge-
ner de 2023, de Dentsu. CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Dentsu)

La publicitat dirigida fa més probable 
que una marca sigui mal vista

Sortlist acaba de llançar un estudi sobre la preocupació per la 
privadesa i com es percep la publicitat hiperdirigida. Per aquest 
motiu han enquestat 500 usuaris de sis països diferents per 
esbrinar com es percep la publicitat dirigida, i les marques que 
la fan servir. 
 
Aquestes són algunes de les troballes de l’informe: 1. La per-
cepció general dels espanyols al voltant de la publicitat dirigi-
da (32,61%) és que envaeix la seva privadesa. 2. És un 28% 
més probable que la Generació Z percebi negativament mar-
ques que usen anuncis dirigits, però seguiran comprant-los. 3. 
Els usuaris preocupats per la privadesa són set vegades més 

probables de percebre negativament una marca. 4. Les dones 
estan més preocupades per la privadesa de les seves dades 
que els homes: el 41,44% va dir sentir que la publicitat dirigida 
viola la seva privadesa, mentre que només el 31,73% dels ho-
mes va pensar així. 5. Les dones són un 40% menys probables 
d’haver comprat en el passat a través d’un anunci dirigit. 6. De 
tots els usuaris, els més grans de 54 anys tenen el doble de 
probabilitats de percebre positivament una marca després d’un 
anunci dirigit.

La conclusió per a Sortlist és que, en general, la preocupació 
per la privadesa impedeix als usuaris comprar a través de publi-
citat dirigida. Podeu conèixer més contingut d’aquest estudi des 
d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El negoci publicitari del podcast 
segueix creixent

Els anunciants que més inverteixen en publicitat en podcasts 
són les marques de tecnologia, béns de consum i entreteni-
ment, però també s’observa un gran creixement en noves cate-
gories com ara viatges, lleure, medicina i farmàcia. Spotify i les 
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seves plataformes de podcasts -Megaphone, Chartable i Pod-
sights - han elaborat dos informes clau sobre les tendències del 
podcasting el 2022 al món entre editors i anunciants. 

Entre els aspectes més 
destacats de l’informe 
de ‘Podcast Advertising 
Benchmark’ de Pod-
sights, es conclou que 
el nombre d’editors o 
xarxes en què anun-

ciar-se influeix en la taxa de conversió, però és igualment im-
portant trobar el millor punt d’inserció. Així, els anunciants conti-
nuen experimentant la taxa de conversió més gran (una mitjana 
de l’1,43%) quan s’anuncien en pòdcasts de 2 a 10 editors o 
xarxes.

El segon informe, de tendències, mostra quin tipus d’anunciants 
estan augmentant les seves inversions a l’espai dels podcasts. 
Els anunciants que més inverteixen en publicitat en podcasts 
són les marques de tecnologia, béns de consum i entreteni-
ment, però també s’observa un gran creixement en noves ca-
tegories, com ara B2B, viatges, lleure, medicina i farmàcia. En 

general, els anunciants reconeixen que el podcast és un canal 
valuós per adreçar-se a un públic atent.

Spotify també ha aprofitat per compartir el seu impacte a la in-
dústria publicitària el 2022 i l’auge de l’àudio digital. L’àudio di-
gital està en alça, i es preveu que els podcasts es converteixin 
en un negoci publicitari de 1.500 milions d’euros a Europa a 
finals del 2023. 

El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi ‘Podcast Advertising 
Benchmark’. CLICAR AQUÍ  (Font: Interactiva Digital – infogra-
fia: Agencia de Inbound Marketing)

La UE prohibeix el model publicitari 
de Facebook i Instagram 

L’empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, Meta, 
ha rebut aquest dimecres un dels cops més durs al seu ne-
goci publicitari de quants ha propinat la UE. El bloc ha decla-
rat il·legal la base jurídica que la corporació de xarxes socials 
ha estat utilitzant des del 2018 per extreure dades personals 
dels seus usuaris amb l’objectiu d’oferir-los anuncis microseg-
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mentats. A més, li ha imposat una multa de 390 milions d’euros 
en total (210 milions per Facebook i 180 per Instagram) per 
aquests més de quatre anys que ha estat operant de manera 
irregular.

El problema rau en el mètode que utilitza Meta per demanar el 
consentiment dels usuaris per mostrar publicitat personalitza-
da. Tampoc no permet retirar el consentiment sense esborrar 
els comptes en aquestes xarxes. (Font: elDiario.es)
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Jigsaw, de Google, desenvolupa 
una eina gratuïta de moderació del 
terrorisme per a petits llocs web i 
editors
Per Laurie Sullivan, editora / MediaPost

Els anunciants confien en els editors per eliminar els llocs web 
del contingut relacionat amb el terrorisme. Empreses tecnolò-
giques com Google i Meta han estat treballant per crear eines 
per fer-ho possible, especialment per a empreses més petites.

Treballant a través de la seva unitat de negoci Jigsaw i amb la 
iniciativa Tech Against Terrorism, que ajuda les empreses tec-
nològiques a controlar el terrorisme en línia, Google ha des-
envolupat una eina de moderació gratuïta per a llocs web més 
petits, la Google Jigsaw. Les empreses diuen que la tecnologia 
pot identificar i eliminar material relacionat amb el terrorisme.

La mesura arriba quan la legislació de la Unió Europea, del go-
vern dels EUA, així com el Regne Unit, estan impulsant les em-
preses a fer més per desfer d’Internet el que consideren contin-
gut il·legal amb temes de terrorisme, extremisme i violència. “Hi 
ha molts llocs web que simplement no tenen gent per fer-ho”, va 
dir Yasmin Green, CEO de Jigsaw, a The Financial Times. “És 
una cosa molt intensa fins i tot construir els algorismes [i] llavors 
necessiteu tots aquests revisors humans”.

Green va dir a The Financial Times que Google vol una Internet 
més sana, però en realitat, de manera més àmplia, el món ne-
cessita una Internet més sana.

El projecte de Jigsaw compta amb el suport de GIFCT, una or-
ganització no governamental fundada el 2017 per Facebook, 
Microsoft, Twitter i YouTube per fomentar associacions entre 
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plataformes tecnològiques, segons The Financial Times. GIFCT 
manté una base de dades de contingut terrorista compartit en-
tre els membres que les empreses poden utilitzar per moderar 
sistemes per detectar material existent d’aquesta naturalesa.

Meta, l’empresa matriu de Facebook, va llançar al desembre 
una eina de moderació de contingut. Els seus desenvolupadors 
van crear la plataforma de seguretat i confiança Hasher-Mat-
cher-Actioner (HMA), una eina de codi obert que, segons afir-
ma, pot lluitar contra el contingut terrorista i extremista violent 
en línia.

La mesura arriba després que l’empresa va eliminar a l’agost 
centenars de comptes de Facebook i Instagram associats a 
Proud Boys per violar la prohibició del grup. HMA pot identificar 
contingut sospitós, com ara còpies d’imatges o vídeos que in-
fringeixen determinades directrius i que els usuaris han marcat 
com a inadequats. (Infografia: The Standard CIO)

La intel·ligència artificial per 
transcriure entrevistes automàticament

Realitzar entrevistes és una de les activitats més freqüents 
entre periodistes. Per això és comú gravar l’àudio de les con-
verses en algun dispositiu i, posteriorment, transcriure aquest 
àudio a text. 

Una de les pràctiques més usuals per convertir l’àudio a text és 
transcriure aquestes entrevistes de manera manual, cosa que 
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pot trigar massa temps si l’entrevista té una durada llarga. A 
causa de la necessitat de fer aquesta tasca de transcripció de 
manera més ràpida i precisa, han sorgit noves alternatives de 
la mà de la intel·ligència artificial. 

No obstant això, la majoria dels models d’intel·ligència artificial 
funcionen adequadament per a anglès, però en el cas d’altres 
idiomes és difícil trobar eines disponibles i, quan n’hi ha, el ren-
diment tendeix a disminuir comparat amb el funcionament en 
anglès. Perquè pugueu explorar opcions en espanyol, us pre-
sentem un parell d’aplicacions que podeu implementar.

Whisper.- Whisper és un sistema de reconeixement automàtic 
de la parla desenvolupat per OpenAI, una empresa dedicada a 
la investigació en intel·ligència artificial. Aquest model de trans-
cripció està disponible en 99 idiomes, entre els quals precisa-
ment el català i, segons OpenAI, el funcionament en aquests 
idiomes s’assembla al rendiment de transcripcions en anglès.

Per poder accedir a Whisper, es poden seguir els passos se-
güents:

1. Entrar a aquesta interfície per Whisper.

2. Carregueu un fitxer local des de l’ordinador a la secció 
d’àudio.
3. Per a la selecció del model, es recomana utilitzar l’opció lar-
ge, però també es poden fer servir les altres versions disponi-
bles. Només cal considerar que com més gran sigui el model, 
més temps requerirà per processar l’àudio.
4. A la part de transcripció, seleccionar el tipus de fitxer a des-
carregar, pot ser un fitxer txt, srt o vtt .
5. Per a la secció de l’idioma, trieu des de les opcions del menú 
desplegable. Tot i que el model també té la capacitat de detec-
tar automàticament l’idioma a l’àudio, es recomana indicar-ho 
si és possible.
6. Hi ha una opció addicional si es vol traduir l’àudio a anglès, 
per això només cal seleccionar la casella que diu translate.
7. La resta de opcions es poden deixar amb els valors per defecte.
8. Finalment, feu clic a submit per executar el model i realitzar 
la transcripció.
9. Després d’un parell de minuts, apareixerà el text de la trans-
cripció amb la marca de temps corresponent a l’àudio.

Quins són els avantatges de Whisper?: La puntuació és molt 
encertada. La quantitat d’idiomes disponibles per a la transcrip-
ció. Reconeix més apropiadament noms propis i llocs.
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Pinpoint.- Pinpoint és una eina que s’ha tornat molt coneguda 
entre la comunitat periodística, ja que aquesta eina de Goo-
gle fa ús d’intel·ligència artificial per realitzar diverses tasques, 
entre les quals convertir àudios a textos. D’acord amb la seva 
documentació, està disponible per a més de 10 idiomes a més 
de l’anglès, entre els quals l’espanyol i el portuguès. 

A continuació una sèrie de passos per poder fer ús de Pinpoint:
 
1. Sol·licitar accés a aquest enllaç i iniciar sessió amb un comp-
te de Gmail. 
2. Crear una nova col·lecció privada.
3. Carregar un fitxer per transcriure, ja sigui des de Google Dri-
ve o des d’un fitxer local a l’ordinador. Aquest pas pot fer un 
parell de minuts.
4. Un cop carregat, feu doble clic sobre l’arxiu.
5. Obrir una finestra nova amb la transcripció de l’àudio.
6. Per descarregar, fer clic al símbol de tres punts a la part su-
perior dreta i seleccionar “Descarregar transcripció”.
7. S’iniciarà la baixada d’un fitxer amb format txt . Aquest fitxer 
contindrà el text pla amb la transcripció de l’àudio.

Quins són els avantatges de Pinpoint?: Es poden transcriure 
diversos fitxers alhora. Té una interfície amigable per als usua-
ris. Obre una finestra amb fragments de l’àudio i la transcripció 
corresponent. Admet múltiples formats d’àudio com MP3, MP4 i 
WAV, per esmentar-ne alguns. (Font: Ijnet.org – infografia: You-
tube)

Què és el xifratge d’extrem a extrem 
de WhatsApp?

El xifratge d’extrem a extrem de WhatsApp és un sistema 
creat per resoldre els problemes de privadesa i seguretat dels 
usuaris. La funció de xifratge d’extrem a extrem té com a ob-
jectiu evitar que tercers potencials al medi, com a proveïdors 
d’Internet i administradors de xarxa, accedeixin a les claus de 
xifratge necessàries per desxifrar la conversa.

El xifratge d’extrem a extrem és un protocol de seguretat tam-
bé conegut com a E2EE o E2E. Aquest protocol utilitzat per 
Whatsapp assegura que els seus missatges siguin encriptats i 
transmesos a l’altra part. El missatge es desxifra quan arriba a 
l’altra banda. És a dir, els missatges que envia es xifren segons 
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el destinatari, i aquesta clau de xifratge es desxifra només als 
dispositius del remitent i del destinatari.

Gràcies a la funció de xifratge d’extrem a extrem, les dades es 
xifren al dispositiu d’enviament i tornen a la seva forma original 
al dispositiu receptor mitjançant una clau de xifratge. El procés 
sexecuta en segon pla.

D’aquesta manera, només les persones incloses al missatge 
poden mirar el que escrius a WhatsApp. Fins i tot WhatsApp 
no té les claus per desbloquejar el codi d’accés de missatgeria 
instantània. Això és perquè la funció de xifratge d’extrem a ex-
trem veu tothom, inclosa l’empresa que brinda el servei, com 
un tercer. Podeu ampliar la informació en aquest enllaç. (Font: 
Tenorshare
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Nou projecte de suport als mitjans 
locals per a la democràcia a Europa
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els mitjans locals, regionals i comunitaris en dificultats a Eu-
ropa rebran un impuls financer de més de dos milions d’euros 
a través d’un nou projecte finançat per la UE Local Media for 
Democracy (#localmedia4democracy)

El projecte té com a objectiu reviure el panorama dels mitjans 
locals a les zones del desert informatiu amb mesures per cons-
truir resiliència, independència i sostenibilitat mitjançant la mi-
llora de la seva capacitat d’innovació, estratègies empresarials 
i participació de l’audiència. Està liderat per la Federació Euro-
pea de Periodistes (EFJ) amb un consorci de socis, el Center 
for Media Freedom and Pluralism (CMPF), IMS (International 
Media Support) i Journalismfund.eu. Injectarà 1.200.000 euros 
de suport financer mitjançant un pla de finançament de mitjans 
a almenys 30 mitjans locals, regionals i comunitaris que llui-
ten per servir l’interès públic en llocs on l’accés a la informació 
ha disminuït significativament. Els mitjans seleccionats també 
rebran suport tècnic i de tutoria per millorar la seva capacitat 
organitzativa, la innovació periodística i la sostenibilitat empre-
sarial.

El CMPF durà a terme una  investigació cartogràfica sobre els 
deserts de notícies a Europa amb l’objectiu de proporcionar da-
des de qualitat i exhaustives sobre la “desertificació” dels mi-
tjans locals de la UE perquè els responsables polítics puguin fer 
una política mediàtica útil per donar suport als mitjans de comu-
nicació regionals, locals i comunitaris. Segons Maja Sever, pre-
sidenta de l’EFJ, “l’existència d’un ecosistema de mitjans locals 
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vibrant i independent al servei dels interessos públics de les 
seves comunitats locals és una pedra angular per a les nostres 
societats democràtiques”.

“Ja és hora de preservar el periodisme local: periodisme i notí-
cies i informació fiables sobre el terreny que són tan importants 
per als ciutadans per mantenir la democràcia i els drets humans 
i tenir el poder de rendir comptes”, diu Gulnara Akhundova, di-
rectora regional d’Europa de l’Est i Resposta Global. Departa-
ment de l’IMS.

Ides Debruyne, director general de Journalismfund.eu, argu-
menta: “Uns mitjans locals forts donen suport al nostre procés 
democràtic de diverses maneres crucials. El més important 
és que una font de notícies local contribueixi al desenvolupa-
ment d’una cultura comuna. Les dificultats econòmiques a què 
s’enfronta el periodisme local han estat ben documentades. Al 
mateix temps, el mercat de notícies locals d’ampli interès que 
es recolzen en publicitat basada en volum està disminuint rà-
pidament. Preveiem que aquest nou projecte donarà la prova 
més completa de l’abast de la qüestió dels deserts informatius 
que s’enfronten les comunitats locals fins ara”.

El projecte està cofinançat per la Comissió Europea (DG CON-
NECT). Començarà l’1 de febrer de 2023 per un període de 18 
mesos. Es publicaran dues convocatòries de propostes el març 
i el juliol de 2023 per als mitjans locals, regionals i comunitaris 
situats a les zones del desert de notícies per sol·licitar-los. Per 
obtenir més informació sobre el projecte, visiteu https://euro-
peanjournalists.org/local-media-for-democracy/ (Infografia: me-
diasupport.org)

La crisi a la indústria dels mitjans
Per Lorenzo Fino / García Media

Els mitjans de comunicació han passat per moltes crisis, però 
aquesta vegada inclou tot l’ecosistema per igual i posa en dubte 
la informació com a recurs col·lectiu.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://europeanjournalists.org/local-media-for-democracy/
https://europeanjournalists.org/local-media-for-democracy/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Mentre les plataformes de streaming creixen a ritme sostin-
gut, augmentant la quantitat de subscriptors mes a mes, els 
mitjans tradicionals (mitjans informatius i mitjans socials en la 
seva plenitud)  comencen a veure com les seves expectatives 
es retreuen. Meta   ha acomiadat onze mil persones (13% de la 
seva força laboral), Twitter (ara propietat de multimilionari Elon 
Musk) ha acomiadat tres mil treballadors i Tik Tok ha reduït les 
seves expectatives d’ingrés en dos mil milions de dòlars. Cada 
empresa acomiada personal per raons diferents, però alhora és 
evident que aquesta vegada la crisi no només afecta els mitjans 
tradicionals, sinó la indústria de continguts en general. 

Temps de crisi i oportunitats
Molts mitjans informatius han intentat resoldre la crisi intentant 
acostar les audiències a un contingut de pagament de qualitat. 
En un context de crisi global (pandèmia Covid-19 i avui, gue-
rra a Europa) les grans cadenes opten per fidelitzar les seves 
audiències de la mà de les subscripcions, usant el model de 
les plataformes de streaming que estan començant a aprofundir 
una batalla pel contingut exclusiu. Subscripció i després ser-
vei. Cap allà hi van també els mitjans socials, la generació dels 
quals dels quals es veu cada vegada més estancada.

Busquen, doncs, que els usuaris acabin generant ingressos 
amb la seva pròpia emprenedoria dins de la plataforma. Això 
permet als creadors de contingut multiplicar la seva influència 
dins del medi social. A mesura que la crisi avança, la situació es 
pot tornar inversa. Seran els creadors els que acabaran pagant 
per les eines que dóna el medi social per reproduir-ne el con-
tingut. El que avui és gratuït, demà pot no ser-ho. Les crisis, la 
disrupció i els canvis culturals que en general deriven d’aquests 
dos aspectes, són una profunda oportunitat d’aprenentatge i no 
importa quan un llegeixi això.

Entretenir quan informem
Aquesta és la profunditat del canvi cultural i la reformulació de 
la manera com els mitjans donen la informació que molts diaris 
globals han començat campanyes per atraure els usuaris d’una 
forma per la qual puguin a més a més entretenir-se. The York 
Times, per exemple, heu creat una funció Umpire, que incentiva 
a participar digitalment d’un joc. The Washington Post ha seguit 
la mateixa idea amb jocs retro que permeten als usuaris tenir 
un temps de lleure.

Serà que en reformular les categories per les quals ens infor-
mem ens adonem que el lleure és també una part fonamental 
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de les nostres vides? Molts usuaris s’han deixat d’informar per 
les grans quantitats de fake news que han dinamitat la con-
fiança en general dels mitjans de comunicació. Recuperar-la a 
través del lleure no és una opció que llueixi intel·ligent i viable, 
si sembla ser-ho generar una interacció amb continguts que va-
gin més enllà de les notícies, de les dades i de la quotidianitat 
del flux informatiu.

Les notícies deixen de ser el pilar fonamental per als usuaris. 
Molts les passen per alt i s’avorreixen amb lectures poc adapta-
des als nous contextos de consum informatiu i que acaben per 
expulsar-los cap a continguts que els usuaris creuen que els 
aporten més valor a la vida quotidiana. Molts acaben per virar 
cap els mitjans socials per informar-se, encara que en no ser 
l’objectiu central, acaben per mostrar notícies de menor interès 
general, encara que més interès individual. Si la crisi arrossega 
tots els mitjans, on acabarà la informació com la coneixem? 
(Infografia: noticiaslapremsa.com)

Contra el periodisme de trinxera. 
Informe de l’APM

Estem assistint a un gravíssim deteriorament de la informació 
rellevant que reben els votants als països lliures, escriu Miguel 
Ormaetxea a Media-tics. Una mostra eloqüent l’acaba de donar 
l’Associació de la Premsa de Madrid al seu Informe 2022 sobre la 
professió periodística, que denuncia la manca d’independència 
econòmica i política dels mitjans. Una majoria aclaparadora, més 
de les tres quartes parts dels enquestats, afirmen haver rebut 
pressions per modificar contingut rellevant de les seves informa-
cions. I el que és més escandalós, més de la meitat de vegades 
han estat pressionats pels directius dels mitjans, que haurien de 
ser els primers interessats a defensar la seva independència.
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Mal pagats, fent una majoria més de 40 hores setmanals, el 82% 
dels periodistes consideren que la imatge de la professió és do-
lenta i culpen essencialment els responsables de les empreses 
periodístiques. Com és possible que ens trobem amb 23.000 es-
tudiants de periodisme a Espanya, més de prop de 4.000 màs-
ters? Potser perviu una imatge romàntica i glamurosa de la pro-
fessió que no es correspon en res amb la realitat dominant.

Un dels grans gurus de la professió, Jeff Jarvis, ens demana 
a tots, però especialment als professionals dels mitjans, que 
“tirem els que manipulen la conversa pública per a fins més que 
cobdiciosos, per difondre el seu odi i bilis i racisme autoritari i 
intolerant. Apaguem el focus sobre ells”.

Assistim, escriu Ormaetxea, a un declivi aclaparador de la 
premsa escrita, que hauria d’alçar l’estendard de la qualitat. 
Difusió d’El País, que va arribar a vendre prop de mig milió 
d’exemplars: 59.000 exemplars (-7%); La Vanguardia, 56.000 
(-9,7%); ABC, 42.000 (-11%); El Mundo, 37.000 (-4,3%). El cas 
dels diaris econòmics és patètic: “Expansión”, 10.000 exem-
plars (-5,9%); “Cinc Dies”, 7.800 (-21,8%); “L’Economista”, 
3.700 (-20%). Són a l’avantsala de la desaparició.

Ja sabem que la publicitat és l’última cosa que se’n va d’un vai-
xell mediàtic que naufraga. Per quant de temps? Els bloqueja-
dors de publicitat s’estan disparant a nivell mundial, ja arriben a 
més de 300 milions d’ordinadors i 530 milions de mòbils. Fins i tot 
l’FBI els acaba de recomanar per raons de ciberseguretat. Total, 
la part del lleó de la publicitat digital se l’emporten les plataformes 
tecnològiques sense produir continguts. Als editors els queden 
les engrunes, per alimentar els ocellets als bancs de l’atur.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la presentació de 
l’Informe 2022 sobre la professió periodística, des d’aquest link. 
(Font: Media-tics – infografia: APM)

Un estudi de Yougov afirma que els 
lectors mantindran o augmentaran la 
lectura de diaris i revistes el 2023
El nou White Paper de YouGov Global Media Landscape - What 
does the future hold? (El panorama mundial dels mitjans de co-
municació - Què ens ofereix el futur?) analitza els temes clau 
del consum de mitjans el 2023, examinant les noves tendències 
i les estratègies de retenció dels consumidors. 
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Aquest estudi utilitza dades en temps real de 18 mercats clau, amb 
informació exclusiva sobre els consumidors, les tendències dels mi-
tjans de comunicació, la sostenibilitat i el compromís entre canals de 
cara al 2023. 

L’informe de YouGov ens descobreix, entre altres coses:

• Els mitjans digitals continuen domi-
nant les opcions dels consumidors. 
• L’augment del consum de mi-
tjans digitals, impulsat per la pan-
dèmia, sembla que s’alentirà els 
propers 12 mesos. 
• Els nivells de fidelitat continuen 
sent alts per a tots els tipus de 
mitjans de comunicació a nivell 
mundial (entre el 74% i el 87%), 
però la majoria dels adults supo-
sen un repte per als anunciants.   
• Els esdeveniments en persona 
van registrar una puntuació ne-

gativa de -22% per veure pel·lícules al cinema i de -16% per 
assistir a esdeveniments en viu.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe The Glo-
bal Media Landscape, de YouGov. CLICAR AQUÍ (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: YouGov)

La Comissió de Seguiment exigeix set 
millores urgents al mesurament de GfK

La Comissió de Seguiment que regula el funcionament del me-
surament de les audiències digitals a Espanya ha emès un in-
forme en què exigeix a GfK DAM una sèrie de millores urgents 
per complir el full de ruta previst.

Aquesta Comissió representa la indústria publicitària espanyola 
i està composta per les associacions aea, AIMC i IAB Spain. 
Aquestes tres entitats van seleccionar GfK DAM el 2021 com a 
mesurador oficial de les audiències digitals a Espanya. Un any 
després de la seva entrada en vigor, la Comissió exigeix a la 
companyia alemanya -que va substituir en la prestació d’aquest 
servei a Comscore- set punts de millora urgent.

El document assenyala que GfK no ha complert els seus objec-
tius en la configuració del panell, element clau del mesurament 
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proposat per la companyia alemanya. En aquest punt, la Co-
missió es queixa que GfK no li ha facilitat el nombre de pane-
listes SMART (amb tots els dispositius disponibles per seguir la 
navegació). L’1 de gener del 2022 la xifra hauria d’haver estat 
de 10.000. Segons ha pogut esbrinar la Comissió, actualment 
el panell estaria compost per uns 8.000 individus. (Font: Dir-
comfidencial)

Montoliu: “situar Catalunya com a 
punta de llança de la publicitat”

L’Associació Empre-
sarial de Publicitat 
anuncia que afronta 
el 2023 amb la volun-
tat d’enfortir el sector. 
En concret, el sector 
del màrqueting i la 
publicitat a Catalun-
ya és el gran repte que s’ha fixat l’Associació Empresarial de 
Publicitat per al 2023. “Tenim la voluntat d’enfortir el sector a 
Catalunya, i ho haurem de fer a través de la confiança i en 

col·laboració amb els àmbits públic i privat. Només així acon-
seguirem que creixi el sector”, ha assegurat el president de 
l’associació, Álvaro Montoliu.

D’aquesta manera, per continuar creixent i situar Catalunya 
com a punta de llança de la publicitat , les dues principals enti-
tats del sector de la publicitat a Catalunya han segellat durant el 
2022 un acord que ha de generar nous actius. “Era una neces-
sitat primordial, un acord històric i ara cal fer-ho visible, que no 
quedi en paper mullat”, ha destacat el president de l’ Associació 
Empresarial de Publicitat

Durant el 2022, l’Associació Empresarial de Publicitat de Cata-
lunya ha apostat de manera decidida pel networking i la forma-
ció dels seus associats. “És una prioritat que reforçarem durant 
el 2023, amb més cursos gratuïts dels àmbits que despertin 
més interès a les agències i als professionals del gremi”, expo-
sa Montoliu. (Font i fotografia: Programa Publicidad)
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Badalona Comunicació i Línia Nord 
sumen esforços

L’empresa dels mitjans públics Badalona Comunicació, i el Grup 
Comunicació 21, editor de Línia Nord, han firmat un conveni de 
col·laboració a partir del qual els dos mitjans sumen esforços 
per enfortir-se mútuament.

Concretament, el conveni contempla un intercanvi publicitari 
estable mitjançant el qual Badalona Comunicació s’anunciarà a 
les pàgines en paper i a l’edició digital de Línia Nord, en espais 
preferents, mentre que el setmanari ho farà a la ràdio i a la tele-
visió públiques en els espais de màxima audiència.

“Sempre és una bona notícia que dos mitjans de comunicació 
de proximitat s’ajudin mútuament per arribar més i millor al seu 
públic, i en aquest cas la ràdio i la televisió públiques i el setma-
nari Línia Nord són perfectament compatibles”, afirma el direc-
tor editorial dels diaris Línia, Arnau Nadeu, que avança que, per 
exemple, la falca de Línia Nord s’emetrà, entre altres, durant les 
retransmissions de la Penya.

“Badalona Comunicació i Línia Nord compartim l’objectiu de fer 
un periodisme honest, plural i rigorós. Així ho avalen les dues 
trajectòries, que ara sumen esforços per continuar millorant el 
servei informatiu que ofereixen als badalonins i badalonines”, 
conclou Nadeu. (Font: Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

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 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 gestionem. 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 
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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.

Wordpress per a periodistes: el què i el com d’un gestor de 
continguts web.- Curs presencial. Tortosa. Dimecres 18, 25 de 
gener, 1 i 8 de febrer (De 16.00h a 19.00h) - Amb aquest taller 
eminentment pràctic, conduït per Albert Pujol, s’ensenya entre 
d’altres, a crear un lloc web, treballar els continguts, afegir un 
disseny gràfic atractiu i millorar la presència als cercadors.

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.

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

Verificació a internet i xarxes socials.- Sessió on line en di-
recte. Dimarts 24 de gener (De 16.00h a 19.00h) - La formació, 
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dirigida per Nereida Carrillo, té com a objectiu principal ensen-
yar rutines, trucs i eines per detectar les informacions falses 
que ens arriben a través d’internet en general i de les xarxes 
socials en particular. Els i les assistents adquiriran habilitats i 
coneixements per verificar fotografies, vídeos, dades i informa-
cions digitals, webs i també continguts i comptes de les dife-
rents xarxes socials.

Intel·ligència artificial aplicada als mitjans.- Sessió on line 
en directe. Dimecres 25 de gener i 1 de febrer (De 10.00h a 
13.00h) - L’objectiu d’aquestes sessions, a càrrec de Susana 
Pérez Soler, és explicar l’ús que es fa de la Intel·ligència Ar-
tificial i l’Aprenentatge Automàtic en les redaccions periodís-
tiques. La primera sessió servirà per conèixer què significa 
l’automatització de continguts en l’àmbit periodístic i quines 
són les experiències nacionals i internacionals més destaca-
des. Durant la segona sessió, s’exposaran en profunditat dos 
estudis de cas d’àmbit nacional per tal d’abordar els reptes i les 
oportunitats d’aquesta tecnologia aplicada als mitjans de comu-
nicació i les eines que es poden fer servir.

Els Patrocinis com a eina transversal de comunicació.- 
Curs Presencial. Dijous 26 de gener (De 15.30h a 18.30h) - El 

patrocini engloba comunicació externa, interna, PR, comercial i 
accions de màrqueting digital potent. Aquest curs, presentat per 
Jordi Aragonés, mostrarà els principis bàsics de com enfocar 
un patrocini com a marca i com a projecte. Aprendrem a fer un 
dossier de patrocini, a posar preus i valorar actius, a comer-
cialitzar i comunicar; a generar leads qualificats i tot des d’una 
vessant pràctica.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- Curs on line sense restricció horària. Disponible fins 
al 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, descobrir què volen dir i per a què servei-
xen 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. Contacta amb cfd@periodis-
tes.cat si vols fer aquest curs.

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 
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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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Una enquesta revela que només 
un 15% dels subscriptors a mitjans 
regionals i locals cancel·laran la 
subscripció impresa o en línia si la 
situació econòmica empitjora
Per Laboratorio de Periodismo

Els mitjans de comunicació amb models de subscripció de pa-
gament estan observant que créixer és cada dia més difícil i 
que la tirada inicial de les subscripcions digitals dels darrers 
dos o tres anys s’ha frenat, fins al punt que el creixement és 

negatiu en alguns casos. És a dir, són més els que cancel·len 
que els nous subscriptors. L’etapa de creixement als principals 
mitjans ha deixat pas a una etapa d’altiplà, si no de retrocés. 
A això, s’hi afegeix el continu declivi de les subscripcions a mi-
tjans impresos.

A més, a aquest escenari se suma una més que probable re-
cessió al llarg del primer semestre del 2023. Els analistes enca-
ra no descarten que la recessió sigui important als països occi-
dentals, inclosa Espanya. En quina mesura afectarà la recessió 
a les subscripcions a mitjans de comunicació?

L’enquesta s’ha fet a Alemanya, i a lectors de mitjans regionals, però 
serveix de botó de mostra per conèixer l’impacte que un empitjora-
ment de l’economia tindrà sobre les subscripcions de pagament.

La comercialitzadora Score Media ha preguntat a unes 2.000 
persones sobre aquest empitjorament de l’economia i els seus 
plans de compra i estalvi, incloent-hi els mitjans de comunicació. 
La investigació revela que el 15% dels enquestats cancel·laran 
les subscripcions de pagament a diaris i revistes d’empitjorar la 
situació i haver d’estalviar. L’enquesta no distingeix entre subs-
cripcions digitals o mitjans impresos.
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Per als responsables de l’estudi, aquest 15% no és una xifra 
alta, sinó que demostra que “l’alta rellevància dels mitjans de 
comunicació locals es manté ininterrompuda fins i tot en una 
situació de crisi”, especialment els locals, on se centra la en-
questa.

L’enquesta també posa sobre la taula que, en una hipotètica 
recessió, i davant la tessitura d’haver de cancel·lar subscrip-
cions a mitjans de comunicació, els lectors de mitjans locals i 
regionals aguantaran més abans de cancel·lar que altres subs-
criptors a mitjans no locals, que cancel·larien abans la seva 
subscripció, o almenys reduirien els diners que destinen actual-
ment a mitjans de comunicació de pagament.

Per al 52% dels lectors de diaris regionals -sosté l’enquesta- el 
seu diari s’ha tornat encara més important durant la crisi, i ho 
veuen com una eina de la qual els costaria prescindir. Val a 
dir que Score Media, l’autora de l’informe, és una empresa co-
mercialitzadora de marques de diaris regionals, tant en format 
imprès com digital.

L’estudi incideix també que, tot i que algunes subscripcions en 
línia limiten la publicitat per millorar l’experiència de navegació 

de pagament, els subscriptors, sempre que no sigui invasiva, 
no la veuen amb mals ulls. El 71% dels lectors de diaris regio-
nals diu que les ofertes publicitàries els ajuden a estalviar en la 
situació actual.

Segons l’estudi, “cada cop és més important per a les persones 
que la publicitat també proporcioni informació sobre l’origen i la 
fabricació dels productes. Com a mitjà de confiança i com a font 
d’informació, la premsa regional i local pot ajudar a dissipar les 
preocupacions de la gent, per exemple, donant consells sobre 
l’estalvi d’energia i actuant així com una font d’assessorament i 
informació valuosa”. (Fotografia: Dreamstime)
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El periòdic com a educador popular
Per Gabriel Jaraba, doctor en Comunicació i Periodisme, pro-
fessor a la UAB / Catalunya Plural

El paper de la premsa impresa en la democràcia és insubs-
tituïble, començant pel seu rol potencial com a element 
d’alfabetització mediàtica. És a dir, l’educació popular en l’ús 
del dret a la llibertat d’informació, començant per la comprensió 
de les maneres que aquesta adopta. Això comporta una greu 
responsabilitat per als periodistes: la seva condició d’agents 
d’educació popular.

La visió democràtica de la comunicació atribueix als mitjans 
una triple missió: informar, entretenir i formar. I amb això, el 
paper del periodista com a formador cívic i fins i tot com a edu-
cador popular i social. Els qui hem estat autodidactes ho sabem 
bé: per a molts de nosaltres, els periòdics han estat les aules on 
hem trobat les primeres idees per a la consideració del nostre 
entorn social. Quan existeixen ganes de saber, els periòdics 
representen la primera oportunitat d’establir coneixement amb 
el món de les idees i els fets que van més enllà dels interessos 
del nostre entorn familiar.

Els periòdics han estat, junt amb l’escola, el primer front en 
la lluita contra l’analfabetisme, l’element que va ser decisiu en 
l’alfabetització popular i la seva extensió a tots els nivells. Fou 
per això despreciat per les elits com a vulgar, però van ser els 
periodistes els qui van escriure els textos que van fer realitat 
l’alfabetització de les classes més modestes.

També la literatura de ficció, que més tard esdevingué clàssi-
ca, va ocupar el seu lloc gràcies als periòdics. Les grans obres 
d’Alexandre Dumas o de Charles Dickens i moltes altres foren 
publicades primer com a sèries en la premsa. Van ser abans 
fulletons que novel·les i no es van editar en llibre fins després 
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que haguessin estat un èxit de vendes en format fulletó. La 
proximitat entre el periodista informador i l’escriptor en funcions 
d’educador popular era més gran del que ara es suposa. Dic-
kens, l’autor de David Copperfield, va ser periodista abans que 
escriptor de ficció: el creador del reportatge de denúncia social.

El paper de la ràdio i de la televisió en la difusió de la cultura 
–en tant que agents de difusió de la paraula— tampoc ha estat 
menyspreable. El fet que la paraula de terceres persones en-
trés a la llar va ser un gran element de socialització. Què impor-
tant és per a la vida democràtica acceptar la paraula dels altres, 
dels desconeguts, els qui no tenen a veure amb els nostres 
interessos immediats o els nostres punts de vista. Educació és 
conèixer allò que hi ha en el món més enllà de casa nostra. 
Prengueu un nen mal escolaritzat o mal instruït i aviat veureu 
una persona que gairebé no s’interessarà gens per res que no 
pertanyi al seu entorn vital més proper.

El paper educador dels mitjans va més enllà de la popularitza-
ció de diversos graus i aspectes del coneixement. Els mitjans 
massius esdevenen agents educatius per ser el centre de la 
socialització en les societats actuals. La comunicació ha obert 
les portes de la llar i les de les ments de tothom  als espais que 

composen el nostre món tan complex, a d’altres gents, pobles, 
races i mentalitats. Els periòdics, els mitjans, els periodistes, 
ens treuen dels nostres racons, ens mostren els altres mons 
que hi ha en aquest i ens condueixen a descobrir que les àni-
mes dels homes són una.

A la societat complexa, tal i com la defineix Edgar Morin, la co-
municació és també complexa, encara més quan és a l’entorn 
de la comunicació com s’articula la societat contemporània. I 
l’actual procés de Gran Digitalització du aquest fet fins el pa-
roxisme; intel·ligència artificial i bioelectrònica, internet de les 
coses i ètica de les relacions digitals o mediatització creixent 
de la presència personal i humanisme, l’antiga divisió entre 
ciències físiques y ciències socials s’esfondra per posar en el 
centre de la vida allò veritablement humà sense limitacions ni 
acotacions arbitràries.

El modest diari de paper que se adquireix al quiosc o s’agafa en 
préstec a la barra del bar pren, vist així, una altra dimensió. És 
un porta oberta a allò universal que s’ofereix en el cor de la vida 
quotidiana del veïnat, i això és una cosa molt gran. Els setcièn-
cies solen afirmar “jo no em crec res del que diuen els diaris” 
o “tots porten el mateix”. Això seu no és un escepticisme crític 
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sinó una obcecació per la qual res del que s’esdevé al món els 
pugui  importar més que el que afecta als interessos de la seva 
butxaca o de la seva panxa.

Això ens du a un punt fonamental: de fet, la missió dels periò-
dics i els mitjans transcendeix l’alfabetització, afecta directa-
ment a la humanització. Si com va dir el clàssic, “res d’allò que 
és humà em pot ésser aliè”, un podria dir que res d’allò que pu-
blica la premsa em pot ésser aliè sense que perdi com a mínim 
un bri d’humanitat. I així, cada lletra de l’alfabet és una peça de 
la meva columna vertebral, cada notícia del diari d’avui és una 
dimensió de la meva condició humana. (Fotografia: Regió 7)
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La publicitat de proximitat: una 
oportunitat per a les grans empreses 
per arribar a les comunitats locals
Per Andreu Asensio /Comunicació 21

Se’n parla molt del periodisme de proximitat, però no tant de la 
publicitat que finança aquests mitjans, i que ha de ser tan propera 
i tan efectiva com la tasca periodística que porten a terme. Amb la 
intenció de parlar-ne a bastament, Espai Línia va organitzar abans 
d’acabar l’any un col·loqui amb la presència d’autèntics experts 
en premsa i publicitat: Miquel Campmany, degà del Col·legi del 
Màrqueting i la Comunicació de Catalunya; Josep Ritort, secreta-
ri general de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC), i José Manuel Casasnovas Roldós, conseller delegat de 
Roldós Media. El periodista Quim Miró va moderar el debat.

Construir a escala o amb proximitat
El primer que van fer els ponents va ser desmuntar alguns 
prejudicis. Casasnovas Roldós va recordar que la publicitat de 
proximitat era la que feia el seu avi, fundador de la que es con-
sidera primera agència de publicitat d’Europa, fa 150 anys. I 
encara es pot fer aquella publicitat, millorada fins i tot, gràcies 
a les noves tecnologies, que permeten personalitzar els missat-
ges publicitaris.

Al seu torn, Miquel Campmany va insistir que aquesta publicitat 
no està pas contraposada a la programàtica, tot i que “la cons-
trucció de marques de gran consum necessita grans volums i 
també grans audiències i això pot posar en perill la publicitat de 
proximitat”.

Per evitar aquest risc, Ritort, des de l’AMIC, va demanar a les 
publicacions una aposta més forta per la personalització com a 
valor, però també més compromís a les empreses: “Necessitem 
més marques de referència arrelades al territori i que creguin 
en els mitjans de proximitat per arribar al seu públic”. I va citar 
els exemples de Bon Preu, Parlem, la Caixa, o fins i tot de Na-
turgy.
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Per què a les grans empreses els costa tant invertir en el món 
local? Casasnovas, bon coneixedor d’aquest mercat, va posar 
èmfasi en les oportunitats i les barreres: “Quan les multinacio-
nals posen en marxa projectes locals és quan acudeixen als 
mitjans de proximitat, però no poden parlar amb tots, s’han de 
recolzar en agències locals que els ajudin”.

Agències, o una cosa encara millor, segons Ritort, associa-
cions de mitjans com l’AMIC, que funcionen com una empresa i 
que ofereixen a les multinacionals la possibilitat d’incidir en els 
mercats locals amb l’assessorament d’experts en la matèria. 
L’AMIC fa aquesta gestió sense cap cost per a l’empresa, va 
ressaltar el seu secretari general.

Existeix un mercat publicitari català?
De fons, una gran qüestió. Hi ha o no un mercat publicitari cata-
là? El degà del Col·legi de Màrqueting va ser taxatiu: “Si no ens 
creiem que n’hi ha un, val més que pleguem”. Com a exemple 
d’això va exposar el cas de Portugal, un país amb dos milions 
i mig més d’habitants que Catalunya i que és un mercat molt 
atractiu per a les empreses i marques. El que cal, per a Camp-
many, és “sensibilitzar sobretot els comercials d’aquestes em-
preses per poder ampliar el mercat publicitari català”.

Ara bé, català o en català? Ritort va saltar per reivindicar que 
no n’hi ha prou amb un mercat publicitari català: “També hem 
de fer possible que aquest mercat sigui en català. Per què no es 
pot accedir a la publicitat programàtica en català? Hi ha molta 
tecnologia que permet segmentar públics, però sembla que no 
es pugui segmentar en llengua catalana”.

Sense tancar el debat sobre el món privat, Campmany va voler 
incidir en el sector públic com a aval de la premsa de proximi-
tat. Va proposar que els mitjans teixeixin relacions més estretes 
amb les diputacions. I, en general, “fer més lobby amb les ad-
ministracions públiques”.

El valor de la comunicació local
Ritort va aprofitar la trobada per reivindicar l’eficàcia de la prem-
sa de proximitat. Va citar el cas del Banc dels Aliments, una en-
titat relativament poc coneguda per a la ciutadania abans que 
signés un acord amb l’AMIC per col·laborar plegats. Des de lla-
vors, les nombroses notícies, peces periodístiques aparegudes 
i campanyes de publicitat en premsa de proximitat, han permès 
multiplicar i ampliar el ressò d’aquesta entitat, que cada any 
organitza el Gran Recapte. També va destacar el cas del Tot 
Sant Cugat o el Pànxing de la Cerdanya, mitjans de proximitat 
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que són imprescindibles per arribar als residents, perquè tenen 
molta més capacitat de penetració al territori que els grans mi-
tjans de Barcelona. O el cas de Línia, que amb les seves múl-
tiples edicions territorials, arriba a tots els barris de Barcelona i 
a bona part de l’Àrea Metropolitana amb una força contrastada.

Ritort ho explica així: “Soc testimoni de què quan van publicar a 
Línia Sant Martí una notícia sobre una escola de Sant Martí que 
havia construït els seus propis gegants, la notícia va mobilitzar 
tota la comunitat escolar i el districte”. Aquesta capacitat d’incidir 
és, per Campmany, la clau del futur: “Una gran oportunitat per als 
mitjans de proximitat és identificar les comunitats”, va sentenciar.

I això també afecta directament l’efectivitat i el retorn que es 
demana a una campanya de publicitat. Casasnovas va arribar 
a afirmar que “un mitjà de proximitat té un nivell de penetració 
molt més alt que un mitjà de pagament i, a més, disposa de més 
credibilitat”. Per aquesta raó es va refermar en la seva idea de 
complementarietat: publicitat de gran consum combinada amb 
accions locals en premsa de proximitat.

Campmany va recollir el testimoni per descriure aquest concep-
te des d’un punt de vista de massa crítica. “Tot i que treballen 

a escales més petites, si un mitjà de proximitat és capaç de 
reunir el 70% d’una comunitat, encara que sigui petita, això és 
una gran oportunitat”. Una oportunitat, per exemple, perquè les 
empreses facin “area test” en zones locals aprofitant els mitjans 
de proximitat.

Catalunya és de proximitat
Una última reivindicació per part dels ponents. Si volem que 
les empreses creguin en la proximitat hi hem de creure tots 
plegats. I no sempre és fàcil il·lustrar aquest concepte. Perquè 
tal com va descriure Ritort, “la premsa de proximitat, tal com la 
coneixem, és un fenomen genuïnament català, també de les 
Illes i d’una part del País Valencià. No existeix tant a Espanya 
i, per tant, és difícil vendre a les grans companyies espanyo-
les la seva importància. Els catalans tenim amb la premsa de 
proximitat un tresor que hem de defensar i valorar”. (Fotografia: 
Joanna Chichelnitzky/Comunicació 21)
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Centres docents i mitjans de 
comunicació local: Cinc camins per 
explorar com treballar conjuntament
Per Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB / Aula 
Media

Treballar al voltant de l’educació mediàtica -com no podia ser 
d’altra manera, atesos els ràpids i constants canvis socio-tec-
nològics- implica haver de renovar-se constantment. La cultura 
digital ha obert noves possibilitats comunicatives, que inclouen 
avantatges i desavantatges: les persones ja no som només 
consumidores, espectadores o oients, sinó que també ens hem 

acostumat a crear i compartir vídeos i missatges de tota mena; 
la regulació dels continguts és cada vegada més complicada 
-per no dir impossible-, no només per la seva dimensió sinó 
perquè també s’ha de vigilar no caure en la censura i ferir de 
mort la llibertat d’expressió; la cobertura ja no està obligada a 
respondre a un territori marcat per fronteres, fet que afavoreix 
el contacte intercultural, però aquest precisa una mirada oberta, 
que sigui crítica i alhora tolerant. Formar a la ciutadania perquè 
pugui navegar en aquest maremàgnum, sense ofegar-se i amb 
la capacitat de dirigir el seu propi recorregut, no és gens fàcil.

Però, a més a més, moltes vegades tampoc no aprofitem allò 
que tenim més a prop. I és precisament des d’aquesta preocu-
pació des d’on escrivim aquest text. Concretament, aquí volem 
defensar la necessitat d’una major col·laboració entre els cen-
tres educatius i els mitjans de comunicació local.

Per una banda, ningú no dubta que els centres escolars són es-
pais essencials en la transmissió de valors (socialització) i en la 
formació de vincles socials (sociabilitat). I, de l’altra, cada vega-
da és més evident que els mitjans de comunicació més propers 
juguen un paper molt important des de moltes perspectives com 
a contrapès d’aquest món global: com a espai per difondre què 
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passa a les ciutats on vivim i com a generadors de continguts 
adreçats a una ciutadania que també necessita marcs interpre-
tatius propis per entendre el que passa a altres indrets i saber 
com això li pot afectar.

Llavors, per què no s’ha consolidat un vincle entre ambdós 
àmbits a partir d’iniciatives entorn l’educació mediàtica? Des 
d’aquí volem contribuir que això es produeixi i, per això, propo-
sem aquests cinc camins per explorar.

Les relacions socials online guanyen cada vegada més pes i 
les trobades socials s’estan reduint al temps de lleure. Eviden-
tment no volem treure importància a les relacions amistoses -i, 
menys, si parlem de la joventut-, però cal treballar pensant en 
la qualitat de la convivència a qualsevol espai de reunió. Doncs 
bé, un projecte d’educació mediàtica desenvolupat a l’escola 
amb la complicitat d’un mitjà resulta molt interessant per pen-
sar, per exemple, com millorar les relacions personals als futurs 
entorns laborals.

La individualització de la societat és un fet inqüestionable i, ara, 
toca revifar els vincles comunitaris i subratllar la importància 
del bé comú. Un mitjà de comunicació local – com a qualsevol 

mitjà- ha de crear el seu contingut pensant en els interessos 
del conjunt del públic potencial, una història personal pot ajudar 
a una altra persona a descobrir que el seu no és un problema 
particular o explicar una lluita veïnal pot fer veure que hi ha 
gent arriscant-se per aconseguir una millora que podran gaudir 
moltes persones.

Amb aquest punt de partida, nosaltres plantegem que un pro-
jecte d’educació mediàtica desenvolupat amb la implicació d’un 
mitjà local ha d’incloure la creació de continguts i que aques-
ta és una molt bona manera de generar el debat entorn els 
interessos individuals i entorn d’allò que és útil per a tothom. 
Actualment, moltes de les lluites socials es basen en identitats 
essencialistes i calen també contra-narratives que permetin tre-
ballar l’empatia. Tot i no compartir la mateixa identitat, el diàleg 
és possible i, sobretot, necessari.

No n’hi ha cap dubte que un mitjà de proximitat és un espai 
molt adient per poder generar vincles amb la teva ciutat, poble, 
barri… Treballar sobre continguts històrics ajuda a recuperar la 
memòria col·lectiva o mostrar espais sovint tancats als públics 
(des d’oratoris per la pràctica de l’islam a zones abandonades 
o perifèriques) ajuda a descobrir nous indrets i despertar la cu-
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riositat sobre els espais que ens envolten. Però, a més a més, 
pensem que treballar amb aquest enfocament també pot servir 
per enfortir el respecte als espais públics i, en conseqüència, 
afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’alumnat, vincular una activitat educa-
tiva a un mitjà de comunicació implica assumir una responsabi-
litat, sobretot quan aquesta es basa en el fet que l’alumnat ad-
quireixi el compromís d’elaborar un contingut. Aquesta situació 
comunicativa generada a partir d’aquest treball en equip permet 
a les nenes i nens participants a descobrir les seves pròpies ca-
pacitats i habilitats i, inclús, a aprendre a gestionar el fracàs (in-
dividual i en equip). Hi ha un objectiu comú, un camí per fer-ho 
de forma col·laborativa i, per tant, es poden dissenyar estratè-
gies per aprendre a gestionar les emocions que inevitablement 
apareixeran arran d’aquest procés.

I, per últim, no podem descuidar una qüestió que sempre ha 
estat columna vertebral de l’educació mediàtica, però sobre 
la que cal renovar la mirada. Entendre i conèixer les rutines 
productives d’un mitjà (selecció de notícies, comprovar la seva 
veracitat, garantir que reculli totes les visions…) a partir de la 
pròpia practica pot ajudar no només a tenir una major capacitat 

per avaluar els continguts mediàtics que circulen sinó també 
a fer l’alumnat més conscient de la seva responsabilitat quan 
crea i/o comparteix continguts.

Però, a la vegada, també cal parar atenció sobre les estratègies 
que ara es segueixen per capturar l’atenció davant les panta-
lles. No ens agrada parlar de comportaments addictes, perquè 
això implica considerar l’individu com a responsable i alhora 
com a víctima, i preferim parlar de les estratègies, cada vega-
da més agressives, que fan servir les noves plataformes i que 
afavoreixen la pèrdua de control sobre què mirem. Es tracta 
d’ajudar a aprendre a identificar-les.

D’aquesta manera, quan es planteja una reflexió sobre les ru-
tines productives, ara també cal parlar sobre qüestions com la 
difusió a les xarxes o les tècniques de fidelització dels públics. 
És a dir, no es tracta únicament de desenvolupar un pensament 
crític que ajudi a seleccionar i a interpretar els missatges, sinó 
que també cal aprendre a controlar el temps que hi dediquem 
a aquest consum i les rutines que ens genera, no sempre gra-
tificants.

Comencem a treballar? (Fotografia: Aula Media)
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Les tendències de consum més 
importants per al 2023: una guia del 
màrqueting
Per Jason Mander, director d’investigació de GWI / Bloc GWI

Ja hem entrat al 2023, així que què en podem esperar?

En analitzar les xifres de diversos dels nostres conjunts de da-
des, inclosa la nostra investigació mensual de Zeitgeist, hem 
identificat cinc tendències globals que creiem que donaran for-
ma al panorama del consumidor de 2023.

La manera com fem servir Internet està canviant.- Entre el 
2013 i el 2017, el temps mitjà diari passat en línia va créixer 
ràpidament. Aleshores va passar alguna cosa; va començar a 
caure entre el 2018 i el 2019 i, tot i que va tornar a repuntar du-
rant tota la pandèmia, va ser de curta durada: la mitjana diària 
és ara gairebé a l’alçada de les xifres prèvies a la pandèmia.

La Covid, òbviament, té un paper a jugar en això; la gent té 
menys temps lliure ara i menys fan servir Internet dia a dia que 

no pas durant el confinament. Algunes activitats, com ara els 
jocs en línia, han prosperat després de la Covid, però és el tipus 
d’activitat de pa i mantega que associem amb “anar en línia” 
que s’ha estabilitzat.
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Per exemple, el nombre de persones que utilitzen Internet per 
trobar informació ha caigut un 14% des del tercer trimestre del 
2018. En altres llocs, hi ha menys consumidors que diuen que 
entren en línia per compartir opinions, estar al dia de les notí-
cies i, en general, navegar en línia.

Totes aquestes accions segueixen sent populars, però a poc a 
poc van perdent importància per als usuaris d’Internet en gene-
ral. En part es deu al fet que alguna cosa com trobar informació 
no vol dir exactament el mateix que abans, sobretot quan els 
algorismes de les xarxes socials poden emergir abans de saber 
què estem buscant. 

És una de les raons per les quals la generació Z, fora de la 
Xina, utilitza Instagram gairebé tan sovint com Google.

Però també hi ha altres factors en joc aquí. El nombre de consu-
midors que diuen que les xarxes socials els causen ansietat ha 
crescut un 11% des del segon trimestre del 2020. De la mateixa 
manera, cal tenir en compte un problema de confiança. Entre 
el 2017 i el 2021, vam observar un fort descens en el nombre 
de persones que confiaven en els principals editors de notícies. 

Les ramificacions d’aquesta tendència són increïblement àm-
plies i abordar-la serà un repte per a les marques de tot arreu. 
Internet no desapareixerà aviat, però a mesura que els caps es 
dirigeixin cap a les oportunitats associades a Web3, hi haurà 
obstacles coneguts per superar.

L’expressió i la identitat són imprescindibles en el metavers
Parlant de Web3, el 2023 revelarà els tipus d’efectes dominants 
culturals que provenen d’espais immersius en 3D, sobretot a 
mesura que els usuaris tenen més llibertat per experimentar 
amb l’autoexpressió i el joc d’identitat.

Quan es tracta dels primers adoptants del metavers, els grups 
minoritaris no tenen una representació igual fins ara. Les mar-
ques poden ajudar a millorar les oportunitats que les xarxes 
socials van ser pioneres per unir comunitats en línia; per això és 
tan important donar la benvinguda a aquells que potser encara 
no estan compromesos en espais virtuals.

Per a aquells interessats a utilitzar el metavers, l’aspecte físic 
(per exemple, el color del cabell) i la identitat del personatge 
(per exemple, l’edat, el gènere), són les opcions de personalit-
zació més importants.
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Mostra com d’important és el joc d’identitat. Els usuaris volen 
canviar la seva aparença més que el seu armari, subratllant 

la necessitat de permetre que els usuaris siguin ells mateixos 
d’una manera diferent en línia.

Els mons virtuals han donat als usuaris l’anonimat i la indepen-
dència de les seves vides quotidianes durant molt de temps, 
cosa que els permet adoptar noves persones sense por de ser 
desaprovats per part dels seus cercles socials de la vida real. 

Ara el focus se centra en el metavers per crear noves expe-
riències i entorns on els usuaris se sentin benvinguts i els que 
hi construeixen tinguin l’oportunitat d’integrar-ho en el mateix 
teixit amb el qual s’ha desenvolupat. 

La pregunta per a les marques és si senten que poden marcar 
la diferència en aquest espai. Augmentant els seus esforços 
per crear entorns i productes inclusius, permetent als usuaris 
ser creatius i ajudar-los a descobrir el seu estil únic, tot alhora 
que es diverteixen.

Espereu que els consumidors trobin productes de dife-
rents maneres que abans
Tornant a com està canviant la nostra relació amb Internet, el 
comerç és només un dels molts sectors on aquesta tendèn-
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cia està en ple apogeu. Segons dades recents compartides 
per Google, gairebé la meitat dels joves busquen respostes 
a TikTok o Instagram en comptes de Google Maps o Cercar 
respostes. Les plataformes de xarxes socials, no els motors 
de cerca, s’estan convertint ràpidament en la manera preferi-
da dels consumidors més joves per començar el seu viatge de 
compra.

De la mateixa manera que la recerca d’informació no fa res com 
abans quan es tracta de per què la gent utilitza Internet, també 
hi ha menys èmfasi en la recerca de productes; el nombre de 
consumidors que diuen que ho fan abans de comprar un article 
ha caigut un 8% des del 2020.

Hi va haver un parell de guanyadors durant aquesta remodela-
ció. La recerca d’inspiració ha passat del 9è al 6è lloc des del 
2018, superant la recerca de productes en el procés. També 
podem veure que aquesta història es reprodueix a les tendèn-
cies de cerca de Google, amb més de nosaltres escrivint termes 
com “idees” i “inspo” amb el pas del temps. 

Aquesta forma oberta de navegar és alhora un producte de 
TikTok i la raó per la qual és tan popular.

Amb el nombre de persones que fan les seves investigacions rela-
cionades amb les compres a les xarxes socials que segueixen aug-
mentant i les plataformes provant noves funcions per satisfer aquesta 
necessitat creixent, les marques han de fer un seguiment del que és 
culturalment rellevant per al seu públic si volen reduir el soroll.

Una crisi del cost de la vida no vol dir que els consumidors 
no es tracten a si mateixos
A nivell mundial, la confiança econòmica comença a trontollar 
i és probable que continuï fluctuant. Però molts consumidors 
encara se senten segurs sobre la seva situació financera actual 
i encara no estan tancant la cartera.

Sabem per recessions anteriors que els productes i serveis 
poden passar ràpidament d’elements essencials a llaminadu-
res en la ment dels consumidors. Aleshores, quines categories 
s’estableixen per entrar a aquesta llista el 2023?

Durant la recessió del 2001, l ‘”índex de pintallavis” va néixer quan 
Estée Lauder va notar un augment en les vendes de pintallavis, i 
avui ho veiem. Ulta Beauty va trencar les seves expectatives de 
guanys del segon trimestre i les vendes de bellesa de Coty han aug-
mentat, amb les seves compres de “prestigi” augmentant un 20%. 
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De la mateixa manera, quan es tracta de tractar-nos amb un 
pressupost, la roba apareix entre les tres millors opcions de 
totes les generacions i gèneres.

La resiliència de la bellesa i la roba es deu a una barreja de 
factors: més socialització, assequibilitat i el factor “sentir-se bé”. 
L’últim és super important. Quan els diners són escassos, ge-
neralment fem espai per a petites indulgències que ens posen 
de bon humor. 

El salt de Coty en les vendes de “prestigi” també ens recorda que, 
tot i ser vists com a luxes econòmics, alguns estan disposats a 
gastar una mica més en articles de roba i bellesa del que és ha-
bitual per compensar les retallades de despeses en altres àmbits. 

Tots estem familiaritzats amb l’argument que el barat no sempre 
és el millor, i és una idea a la qual molts s’aferren.

La nostra investigació mostra que la qualitat és el principal mo-
tor de compra en general, de manera que les marques hau-
rien de perfeccionar els seus missatges sobre la durabilitat dels 
seus articles a mesura que els consumidors busquen que els 
seus diners valguin. 
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Tot i que el camí per davant sembla accidentat, és important 
que les empreses recordin que encara hi ha molta demanda 
acumulada i que molts consumidors es dedicaran a l’espai per 
a llaminadures assequibles i d’alta qualitat. 

Els consumidors estan deixant de banda la sostenibilitat
A la gran majoria dels països que fem un seguiment, ara menys 
persones ens diuen que ajudar el medi ambient és important 
per a ells en comparació amb la prepandèmia. A tots els països 
que fem un seguiment, el nombre de persones que diuen que 
esperen que les marques siguin ecològiques també s’ha reduït 
en els últims anys.

Una cerca ràpida a Google pot desenterrar innombrables es-
tudis recents o titulars de notícies que podrien contradir-ho. 
Però les dades que esteu mirant expliquen la mateixa història 
en molts països completament diferents, en diferents moments 
del temps, i les línies de tendència graduals són inconfusibles. 

Aquesta és una de les moltes línies de tendència en declivi re-
lacionades amb la sostenibilitat, totes apuntant en la mateixa 
direcció; inclòs l’interès per les qüestions mediambientals, el 
reciclatge autoinformat, la voluntat de gastar més en produc-

tes ecològics i l’optimisme ambiental. Tots han disminuït en al-
menys 20 països o més.

En molts fronts, estem posant en dubte molt del que “sabem” sobre la 
lluita contra el canvi climàtic. La indústria de la investigació de mercat 
sovint no ha aconseguit representar el problema a la llum freda del 
dia, els criteris ESG tan popularitzats han estat sotmesos a un intens 
foc des de moltes direccions per les seves suposades contradiccions 
i la idea que les demandes i eleccions dels consumidors marquen l’ 
agenda de la sostenibilitat, és cada cop més controvertit.

Les opcions dels consumidors sovint es plantegen com un dels 
motors més importants del canvi, però tenen moltes limitacions 
que les afecten. Al cap i a la fi, cal tenir en compte una crisi del 
cost de la vida, la qual cosa significa que molts es veuen obli-
gats a triar entre estalviar els seus ingressos o salvar el planeta. 

La gent està lluitant per trobar els mitjans i l’espai per viure i 
exigir un estil de vida més sostenible. Això mai no ha estat més 
evident, ja que el 2023 es perfila com un any de recessió, ris-
cos per a la seguretat alimentària i més tensions geopolítiques. 
La lliçó és senzilla: el sentiment del consumidor ja no pot ser 
l’estrella polar de l’acció de la indústria.
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És el moment de les relacions 
públiques per al periodisme
Per Ayala Panievsky, estudiant de doctorat en periodisme, Uni-
versitat de Cambridge / NiemanLab

Sona terrible, ho sé. A ningú li agraden les relacions públiques 
i els seus efectes de llarga data sobre el periodisme han estat, 
sens dubte, catastròfics. Però avui, a mesura que la dreta popu-
lista es fa càrrec de la conversa sobre les notícies i el seu paper 
dins de la societat colpejant els periodistes i incitant contra “els 
mitjans de comunicació”, s’ha tornat ineludible: aquest any, els 
periodistes han de començar a fer campanya pel periodisme.

Les investigacions realitzades en els darrers anys indiquen que la 
retòrica antimediàtica i les tècniques de deslegitimació adoptades 
per les elits de la dreta a tot el món afecten i polaritzen les percep-
cions públiques dels mitjans de comunicació, soscavant la seva 
capacitat de demanar comptes als qui tenen el poder. No menys 
important, també transforma la manera de treballar dels periodis-
tes, fomentant l’autocensura i el que jo anomeno “biaix estratègic” 
: un canvi intencionat cap a la dreta. És a dir, és un desastre, tant 
per al dia a dia dels periodistes (que han canviat dràsticament en 
els darrers anys) com per a les notícies que consumim.

Les proves inicials suggereixen que fer contraarguments a les 
acusacions sense fonament contra el periodisme crític és cru-
cial si es vol mantenir —o recuperar— la confiança del públic en 
els mitjans de comunicació. Però massa sovint, els periodistes 
s’abstenen de fer arguments tan explícits, preocupant-se que 
els puguin retratar com a esbiaixats i interessats. Mantenir-se 
en silenci —esperar que el públic vegi l’estratègia populista 
com és, o esperar que passin aquests dies foscos— no s’ha 
demostrat útil, a Israel, als EUA o en altres llocs.

Per ser clar, el que vull dir per RP no és l’autopromoció personal 
que fan els periodistes a les xarxes socials. És el compromís 
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de promoure i explicar el periodisme com una institució social 
defectuosa però necessària. Com haurien de saber els perio-
distes experts en mitjans de comunicació, els arguments va-
gues sobre “salvar la democràcia” o els “controls i contrapesos” 
no serveixen; són massa abstractes i tenen poca ressonància 
sentimental per a molts. Aleshores, com seria una estratègia de 
relacions públiques més sàvia?

Si els periodistes creuen genuïnament que el periodisme és es-
sencial per a la societat, no haurien de defugir de dir exactament 
com i per què. Benvolgut periodista, editor i presentador de notí-
cies: Com heu contribuït realment a la vida quotidiana de la gent 
aquest darrer any? Què heu fet per exposar la discriminació, la 
corrupció o l’explotació? Com ens protegeix el vostre treball con-
tra les operacions de desinformació o la supressió de votants?

Què tal publicar “informes anuals” accessibles, on els periodis-
tes expliquin a la seva audiència de manera senzilla i directa 
com han estat útils els seus informes aquest any? Com s’han 
beneficiat les persones reals dels teus informes? Què vau fer 
per la comunitat? Si “el gos guardià de la democràcia” segueix 
sent un terme vague i amb poc a veure amb la vida de la gent, 
a ningú li importarà quan s’enfonsin.

Educar el públic sobre el paper del periodisme en la societat re-
quereix esforços deliberats i sinceritat, i això és més fàcil dir-ho 
que fer-ho. Però no hi ha manera d’evitar-ho: el risc és massa 
gran i s’ha demostrat que altres estratègies són inútils. Fins i tot 
si la indústria dels mitjans pren mesures urgents com la diver-
sificació de les redaccions i l’apoderament dels mitjans locals, 
els atacs als mitjans populistes no desapareixeran. Ignorar-lo 
no és un camí sostenible.

Malgrat tots els seus defectes, la majoria dels periodistes amb 
qui parlo creuen de manera genuïna i aclaparadora en el perio-
disme. Tanmateix, no solen aturar-se a preguntar-se per què, i 
certament no es tornen a parlar-ne amb el seu públic.

Educar a la gent sobre què és i ha de ser el periodisme —com 
beneficia la gent corrent cada dia, de què ens pot salvar— hau-
ria de ser la feina de l’educació democràtica vital, no dels pe-
riodistes. De moment, però, aquest tipus d’educació no existeix 
en moltes societats democràtiques. Els periodistes ja no poden 
esperar que els altres ho canviïn. Nosaltres tampoc. Els perio-
distes haurien de liderar el camí, però els que encara hi creiem 
haurien de seguir el mateix.
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En defensar el periodisme, obtindríem un altre benefici secun-
dari substancial: reorientar els mitjans de comunicació cap al 
valor concret del món real que aporten a la societat. Què és 
el que és tan important de la teva feina? I què vas aconseguir 
realment per a les persones que dius servir al final del dia?

Durant massa anys, les qualificacions i el trànsit van substituir 
les preocupacions dels periodistes pel valor afegit que aporten 
a les seves audiències. En tractar d’oferir relacions públiques 
per al periodisme, els periodistes podrien trobar que ells ma-
teixos haurien d’alterar dràsticament les seves prioritats, si vo-
len fer una defensa pública del periodisme i per què (encara) és 
important. (Il·lustració: contextolatinoamericano.com)
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