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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 confiança en els mitjans espanyols 
va tornar a retrocedir el 2022
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  

La manca de fe en les institucions de la societat provocada per 
l’ansietat econòmica, la desinformació, la divisió de classes 
massives i el fracàs del lideratge ens ha portat fins on som avui: 
profundament i perillosament polaritzats, segons el baròmetre 
per a 2023 d’Edelman.

• L’empresa és l’única institució considerada com a competent 
i ètica.

• El cinquanta-tres per cent dels enquestats a nivell mundial diu 
que els seus països estan més dividits avui que en el passat.

• Els consellers delegats estan obligats a millorar l’optimisme 
econòmic i responsabilitzar les forces divisòries.

L’estudi Trust Barometer 2023 elaborat per Edelman, basat en 
32.000 respostes a nivell global i més de 1.100 a cada país, 
assenyala que la confiança que desperten els mitjans de comu-
nicació a la població espanyola torna a suspendre, al contrari 
que el que es registra a nivell global. La confiança que generen 
els periodistes s’ubica al 38%, dos punts menys que al 2022. És 
el mateix llindar que Colòmbia i el Regne Unit (37%). Dels 27 
països consultats, Espanya se situa a la vint-i-quatrena posició.

La classificació l’encapçala la Xina, amb un 79% a l’índex de 
confiança, seguit d’Indonèsia, amb un 72%; Tailàndia, amb un 
67% i Kenya, amb un 63%. De fet, aquest darrer país és on 
més ha crescut aquesta sensació respecte a l’any passat, amb 
sis punts. Per contra, on més caigut ha estat a Corea del Sud, 
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l’última de la llista, amb una caiguda de 6 punts fins a ubicar-se 
al 27%.

Espanya s’ubica, per tant, per sota de la mitjana global, que es 
posiciona en 50%, un punt menys que el 2021. Tanmateix, on 
també suspenen la percepció dels mitjans a nivell global és en 
ètica i competència, variables en els que els referents són les 
empreses i les ONG’s.

El Trust Barometer 2023 d’Edelman també ofereix dades crida-
neres pel que fa a la tasca dels periodistes. Segons aquest es-
tudi, els professionals de la informació són un dels grans factors 
de la polarització per a un 43% dels enquestats. També suspe-
nen en lideratge, ja que els ciutadans consideren que la seva 
capacitat per liderar és del 37% davant del 41% del Govern de 
l’estat. (Infografia: Edelman)
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Els formats de contingut, la 
personalització, la gestió de la 
tecnologia del producte són els focus 
del producte 2023
Per Jodie Hopperton, responsable d’iniciativa de producte / 
INMA, Los Angeles

  
Hi ha prou prediccions per a l’any 2023, així que volia saltar 
directament a les àrees en què em submergiré en profunditat 
per a la Iniciativa de Productes aquest any.

1. Ús de formats de contingut innovadors per satisfer les di-
ferents necessitats del públic. Producte té un paper a l’hora de 
donar suport a les redaccions per crear diferents formats de 
contingut que atreguin i atraguin diversos segments d’audiència. 

Per exemple, en sortir de la Covid, molts dels nostres lectors 
són més conscients i crítics amb la quantitat de temps que pas-
sen a les pantalles. Aquesta consciència, combinada amb el 
progrés en la tecnologia d’auriculars i dispositius intel·ligents, 
fa que els formats d’àudio siguin cada cop més importants per 
a les organitzacions de notícies. 

Molts editors també se centren en com atraure una audiència 
de la Gen Z, una generació que és la primera generació nati-
va digital i social, una que sembla més còmoda a TikTok que 
no pas amb productes de notícies. Com haurien d’abordar això 
les empreses de mitjans? En quins formats haurien de centrar-
se? Qui hauria de dirigir la càrrega internament? I com avaluem 
l’èxit?

Aprofundiré en aquests temes amb un enfocament particular en 
els formats d’àudio, vídeo i interactius, mirant com el producte i 
les redaccions poden funcionar de manera sincronitzada.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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2. Personalització: aconseguir la informació adequada als 
usuaris adequats en el moment i el format adequat. La majoria 
dels consumidors digitals no volen haver de treballar per obte-
nir la informació que volen. Esperen que els productes digitals 
mostrin contingut rellevant per a ells i els seus interessos. Això 
és complicat per a les organitzacions de notícies que cobreixen 
una àmplia gamma de temes per a un públic divers. 

Com poden les editores utilitzar eines de personalització per ofe-
rir el conjunt adequat de continguts i serveis als lectors per maxi-
mitzar la implicació? Com determineu quanta inversió cal fer en 
aquest àmbit? I quins són els intercanvis que s’han de fer? A més 
de la personalització del contingut, analitzarem estratègicament 
on les organitzacions de mitjans de comunicació poden persona-
litzar els productes per assolir els objectius empresarials. 

A partir del treball de personalització que es va fer l’any passat 
(que es resumeix en aquest informe), aniré aprofundint en com 
les organitzacions dels mitjans de comunicació prioritzen dife-
rents elements de personalització al voltant del negoci.   

3. Gestionar eficaçment l’associació de productes i tecnolo-
gia. Les organitzacions de notícies poques vegades estan tan 

al dia amb la tecnologia com volen. En general, hi ha una llarga 
llista de coses per fer que impedeix que els equips treballin en 
nous projectes. No obstant això, la feina del producte és trobar 
noves solucions als problemes dels usuaris, la qual cosa signi-
fica canviar els productes existents o construir nous productes. 

Com decideixes quants recursos es destinaran a “posar-se al 
dia” en comparació amb el nou desenvolupament? I qui gestio-
na aquest full de ruta per als recursos i el desenvolupament? 
Quines són algunes de les solucions que el producte pot utilit-
zar per accelerar el desenvolupament del producte sense crear 
més deutes tecnològics ni contractar més enginyers? 

Aprofundir en les relacions entre producte i tecnologia, com les 
organitzacions de notícies prioritzen el treball, com s’assignen 
els recursos tecnològics i tornar a la qüestió de qui decideix 
realment el full de ruta del producte. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.inma.org/report/best-personalisaton-practices-for-news-media
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L’audiència dels informatius de TV 
baixa per segon any consecutiu

El 2022, l’audiència conjunta dels informatius diaris d’Antena 3, 
Telecinco, La 1 i La Sexta va ser de 5,523 milions d’espectadors, 
segons les dades de la consultora Barlovento, a partir dels me-
suraments de Kantar. Aquesta audiència és un 17% inferior als 
6.638 milions del 2021, quan ja s’havia reduït un 11%.

Cal destacar que l’audiència conjunta de l’any passat se situa 
per sota dels nivells anteriors a la pandèmia, quan aquesta 
magnitud superava amb èxit els 6 milions d’espectadors.

Per cadenes, totes quatre han vist baixar la seva audiència: An-
tena 3 (-12%), Telecinco (-24%), La 1 (-15%) i La Sexta (-20%).
La dada proporcionada per Barlovento és la de l’audiència mi-
tjana de les edicions de sobretaula i nit de dilluns a diumenge. 
(Font i infografia: Digimedios)

L’associació nord-americana de 
mitjans locals publica les seves 
prediccions pel 2023
Local Media Association, que reuneix més de 3.000 mitjans lo-
cals dels Estats Units, comparteix les seves prediccions i con-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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sells per al 2023. Segons els funcionaris de LMA, les estratè-
gies de desenvolupament de vídeos i podcasts no substituiran 
els ingressos tradicionals immediatament, però acabaran do-
nant els seus fruits. 

Confiar en butlletins i esdeveniments per involucrar les comu-
nitats també són estratègies de pagament, mentre que els re-
sultats de les campanyes d’adquisició a través de les xarxes 
socials tendiran a debilitar-se, especialment a Facebook. 

El 2013, també hi haurà grans oportunitats en termes d’ingressos 
publicitaris, al voltant del desenvolupament de l’economia ver-
da o el contingut de marca. LMA també preveu una explosió 
de donacions i finançament filantròpic de mitjans locals nord-
americans aquest any. 

Finalment, l’associació nord-americana insisteix en la necessitat de 
col·laboració entre mitjans: “Hem vist que les organitzacions de no-
tícies són més fortes quan comparteixen els seus coneixements i 
participen en programes d’aprenentatge”, explica la seva directora, 
Nancy Lane, que cita com a exemples l’èxit en termes d’ingressos 
aconseguits pels projectes Word In Black i News is Out, pel seu 
enfocament col·laboratiu. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Le Figaro i la informació local
El rotatiu francès Le Figaro continua amb el seu desplegament. 
L’inici del 2023 se situa sota el signe de la informació de proxi-
mitat on la web del diari reforça la presència de la seva redac-
ció. Així, Lefigaro.fr s’acaba d’establir-se a les quatre primeres 
grans ciutats franceses –Bordeus, Lió, Nantes i Niça– amb la 
creació de dos llocs de periodistes a temps complet per a cada 
ciutat, així com una pàgina de Facebook dedicada a retransme-
tre la informació coberta per la redacció.

“La informació local és el centre de les preocupacions dels nos-
tres lectors. Per tant, és una prioritat estratègica i un eix de des-
envolupament essencial per a Le Figaro”, explica Alexis Brézet, 
redactor en cap del diari. “Els nostres nous equips faran tot el 
possible per cobrir les notícies locals amb l’experiència perio-
dística i els alts estàndards que caracteritzen el treball de totes 
les nostres redaccions”, subratlla també Alexis Brézet. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els assassinats de periodistes van 
augmentar un 50% el 2022, segons la 
Unesco

El repunt dels assassinats el 2022 marca un dramàtic can-
vi de la tendència positiva observada en els darrers anys: de 
99 assassinats el 2018, el nombre s’havia reduït a una mitja-
na de 58 assassinats per any entre el 2019 i el 2021, segons 
l’Observatori de la UNESCO de Periodistes Assassinats. L’any 
passat van ser assassinats 86 periodistes i treballadors dels 
mitjans de comunicació, un cada quatre dies.

A més dels assassinats, els periodistes continuen estant amenaçats 
per múltiples formes de violència que van des de la desaparició for-
çada, el segrest i la detenció arbitrària, fins a l’assetjament judicial i 
la violència digital, especialment contra les dones periodistes.

L’Informe de la UNESCO destaca aquests desafiaments, as-
senyalant la militarització de les lleis de difamació, les lleis ci-
bernètiques i la legislació contra les “notícies falses”, que de ve-
gades s’aplica com a mitjà per a limitar la llibertat d’expressió, 
tot això crea un entorn tòxic perquè els periodistes operin. 

Els lectors d’El Butlletí poden accedir l’Informe de la UNESCO 
Tendències Mundials de la Llibertat d’Expressió 2021/2022. 
CLICAR AQUÍ  

La premsa de proximitat metropolitana 
protagonitza una exposició a l’Espai 
Línia, de Barcelona

Una nova exposició de l’Espai Línia posarà el focus en la trajec-
tòria de la premsa de proximitat de l’àrea metropolitana. Amb el 
títol de Premsa de proximitat metropolitana. Un recorregut per 
la història, l’exposició s’inaugurarà oficialment el 27 de gener, a 
migdia,  i es podrà visitar fins al 30 de maig.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_3566.pdf
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La inauguració de la mostra comptarà amb les intervencions 
d’Oriol Duran, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de 
la Generalitat; Josep Ritort, secretari general de l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC); Francesc Fàbre-
gas, president de l’Associació Catalana de la Premsa Comar-
cal, i David Centol, editor del Grup Comunicació 21.

A l’acte assistiran més de 200 professionals del sector dels mi-
tjans de proximitat i diverses autoritats, entre les quals el di-
rector general de Mitjans de Comunicació, Jordi del Río, i la 
directora general de Difusió, Eva Pomares.

“Les àrees metropolitanes són realitats que la població viu, sent 
i identifica com l’escenari habitual de la seva activitat, però tam-
bé és cert que no generen un discurs públic i comú (un relat 
compartit) que faciliti la identificació metropolitana com a comu-
nitat de la mateixa manera que amb el barri, municipi, comarca 
o país petit”, assenyala Joan Maria Corbella, professor de la 
Universitat Pompeu Fabra, que ha col·laborat en l’exposició. 
“L’escàs desenvolupament comunicatiu i informatiu de les 
àrees metropolitanes frena la possibilitat de generar les corres-
ponents comunitats amb identitat pròpia”, afegeix al respecte.

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

És la primera vegada que es fa una exposició recopilatòria so-
bre la premsa de proximitat d’aquestes dimensions aprofitant 
la sala expositiva d’Espai Línia, de 33 metres de llargada i 5 
metres d’alçada. L’Espai Línia està situat al carrer Girona 52 de 
Barcelona, i l’entrada a l’exposició serà lliure. (Font i fotografia: 
Comunicació 21 

EFE i RTVE formaran joves 
periodistes perquè aprenguin a 
explicar la UE
L’Agència EFE i RTVE, 
en col·laboració amb el 
Parlament Europeu, for-
maran joves periodistes 
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de tot Espanya amb l’objectiu que aprenguin a explicar “millor” 
la UE per explicar als ciutadans el funcionament de les institu-
cions comunitàries i com els afecten les polítiques acordades 
a Brussel·les. Espanya és un dels vuit països de la UE que 
posaran en marxa aquest programa pilot finançat pel PE de 
la mà de dues empreses públiques “de la talla i la credibilitat” 
d’EFE i RTVE.

El director de Comunicació del Parlament Europeu (PE), Jaume 
Duch, explica en la presentació de l’acord que entendre bé com 
funciona la UE és important “en un moment en què veiem que 
les democràcies són fràgils” i que s’està reduint “la confiança 
dels ciutadans en les seves institucions”. I la responsabilitat de 
recuperar aquesta confiança és de les pròpies institucions, però 
també dels mitjans de comunicació, afirma Duch, en anotar, per 
altra banda, que aquest programa pot ser molt útil de cara a les 
eleccions europees del 2024, que seran transcendentals.

Es pot saber més sobre aquest programa pilot finançat pel PE 
des d’aquest enllaç.  (Font: MAE – infografia:  RTVE)

Avui, Nit de la Comunicació i Premi 
Talent 2023 a Tortosa

Avui, divendres, 20 de gener, la Demarcació de Terres de l’Ebre 
del Col·legi de Periodistes celebra un dels seus actes més im-
portant, la Nit de la Comunicació.  Esta festa anual vol ser de 
periodistes i per a periodistes i serveix per a reconèixer la tra-
jectòria de professionals del sector de la comunicació que han 
treballat a diferents mitjans a l’Ebre en diferents èpoques. En-
guany hi ha nou guardonats. En esta quarta edició es lliurarà 
per primer cop el Premi Talent que recollirà la jove periodista 
rapitenca Joanna Pardos, per la gran tasca feta en pocs anys 
per la jove col·legiada sobretot en el món dels documentals i 
televisiu.

Els nou professionals ebrencs que rebran el seu reconeixement 
aquest nit de divendres són la polifacètica Lluïsa Bertomeu, de 
Deltebre, ha treballat en premsa escrita, ràdio i televisió; Jo-
sep Garriga, fill de Gandesa, on va fundar l’emissora municipal, 
marxant després a treballar en diferents mitjans nacionals; la 
televisiva Karmele Marchante, que també ha trepitjat tots els 
mitjans a nivell nacional i estatal; els germans Ramon i Emèlia 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://youtu.be/TBGFsDA7DJM
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Miravall, ella va ser la primera locutora de Ràdio Tortosa i ell, 
col·laborador d’este mitjà uns anys més tard; Josep Parrot, que 
va ser un dels locutors dels inicis d’Amposta Ràdio; Manel Ra-
mon al cap d’Amposta Ràdio des de fa anys i col·laborar de les 
televisions locals, entre altres mitjans; el mediàtic i professor 
Pepe Rodríguez, i la veu radiofònica flixanca Vera Talarn. (Font: 
CPC)

La Mira impulsa la 2a edició dels 
Premis Sonor del podcast en català

L’editor del magazín La Mira, Joan Camp, i el director de Ca-
talunya Ràdio, Jordi Borda, van presentar el passat dijous 12 
de gener l’acord per impulsar la segona edició dels Premis So-
nor, els guardons que distingeixen exclusivament produccions 
de podcast en català. Aquest acord forma part d’un conveni de 
col·laboració firmat per la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) i La Mira.

El 16 de gener es van obrir t les candidatures i els podcasters 
podran presentar les seves propostes en qualsevol de les sis 
categories temàtiques (millor podcast de ficció, millor podcast 

de narrativa no ficció, millor podcast d’entreteniment, millor po-
dcast de conversa, millor podcast branded content i millor pod-
cast d’innovació) fins al 31 de març. Hi haurà quatre guardons 
més a proposta del jurat i un premi de votació popular.

Aquests guardons tenen l’objectiu de fomentar el patrimoni so-
nor en català i, en aquesta segona edició, premiaran els millors 
podcasts difosos durant l’any 2022. Els Premis Sonor volen 
consolidar-se com el certamen de referència per reconèixer la 
bona feina que es fa arreu dels Països Catalans en el món del 
podcast. (Font: Redacció AMIC)

Convocat el 3r Premi Vicente Verdú de 
Periodisme i Innovació

L’Associació d’Informadors d’Elx ha obert la convocatòria de la 
tercera edició del Premi Vicente Verdú de Periodisme i Innova-
ció. Hi poden concórrer treballs publicats, difosos o emesos en 
premsa, ràdio, televisió, xarxes, plataforma o web i en qualse-
vol format, entre l’1 de març i el 31 se desembre de 2022, en 
qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El termini per presentar-s’hi finalitza el 28 de febrer. S’atorgarà 
un únic premi al millor treball amb una dotació de 6.000 euros. 
El guanyador es donarà a conèixer al març. El jurat podrà con-
cedir fins a dos accèssits dotats amb 500 euros cadascun.

L’objectiu del nou guardó és reconèixer i incentivar la recerca 
de la innovació en el tractament de la informació, per part del 
periodista o equip que “hagi fet la millor contribució al desen-
volupament de nous tipus de mitjans, continguts, llenguatges i 
formes de relació amb l’audiència, així com l’aplicació de tèc-
niques innovadores per tractar d’explicar els canvis socials, 
polítics, culturals i d’una altra índole que suposen les noves 
tecnologies”. (Font: Comunicació 21)

Convocats els premis de periodisme 
de l’APIB

L’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) convoca 
el VIII Premi de Periodisme APIB, amb una dotació global de 
més de 5.000 euros. Els guardons es reparteixen en un pri-
mer premi (categoria absoluta), dotat amb 1.700 euros , a més 
d’una escultura inèdita de l’artista Maria Genovard; un segon 

premi (també categoria absoluta), de 1.000 euros; tres accès-
sits de 500 euros per a premsa, ràdio i televisió, i una catego-
ria especial per a treballs periodístics de socis d’APIB, també 
de 500 euros. S’hi inclou també el cost d’associació a APIB 
dels guanyadors que ho desitgin i els bons trimestrals per a les 
instal·lacions de CampusEsport per als finalistes. 

L’objectiu d’aquest certamen és fomentar un periodisme de 
qualitat, compromès i responsable , que posi de manifest la 
seva importància en la consolidació de la democràcia i els drets 
fonamentals. El concurs pretén reconèixer la informació elabo-
rada per periodistes professionals, difosa a mitjans de comu-
nicació balears o sobre Balears. Es poden consultar les bases 
dels premis en aquest enllaç. (Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://periodistasbaleares.files.wordpress.com/2022/12/bases-viii-premio-periodismo-apib.pdf
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Les evolucions 2022 del SEO
Per Cyrille Frank, director de formació / Mediarama (France)

  
El 2022 ha vist el seu lot habitual d’actualitzacions d’algoritmes 
de Google, juntament amb noves eines i funcions. Aquí teniu 
una petita actualització de SEO (Search Engine Optimization) 
de searchengineland.com.

Google ha fet una actualització important de les seves direc-
trius per a administradors web de fa 20 anys i les ha rebatejat 
com a Google Search Essentials. Res revolucionari. Inclou les 
pràctiques clàssiques del SEO: contingut de qualitat, fiable, ben 
estructurat, però amb alguns detalls:

1. Proporcioneu contingut centrat en les persones, a di-
ferència de les tècniques d’optimització de motors, però que no 
són d’interès real per al públic. Google proporciona exemples 
específics d’aquest contingut.

2. Utilitzeu les paraules que les persones utilitzarien per 
cercar contingut i col·loqueu-los en llocs estratègics de la pàgi-
na (títol, capçalera de la pàgina, metadescripcions, text alterna-
tiu per a imatges i enllaços)

3. Presta especial atenció als títols: no més de 60 caràcters, 
sigues clar, directe, amb les paraules clau adequades. Llegiu 
els millors consells de NPR sobre el tema.

4. Optimitzar la malla del lloc: Cal facilitar l’exploració dels enllaços 
pel motor fent enllaços interns rellevants i ben formulats. No ompliu 
la vostra pàgina amb enllaços fora de tema, és contraproduent.

5. Estructura les dades de la pàgina segons les recomana-
cions de Google.

6. Inclou tots els autors al marcatge: especifiqueu diversos autors, 
però només el nom de l’autor principal a la propietat author.name

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://searchengineland.com/seo-year-in-review-2022-390384
https://developers.google.com/search/docs/essentials
https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content
https://searchengineland.com/google-how-to-improve-meta-descriptions-387691
https://training.npr.org/2021/08/25/how-write-display-seo-headlines/
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/links-crawlable
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data
https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/article?hl=fr
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7. Utilitzeu codi que Google reconegui, especialment per a 
JavaScript. El motor ofereix una eina per provar el codi d’una 
pàgina. 

8. Fomentar els comentaris. Google premia explícitament les 
interaccions dins i fora del vostre lloc: “Sigueu actius en comu-
nitats on pugueu explicar a persones amb idees afins sobre els 
vostres serveis i productes que mencioneu al vostre lloc”.

9. Millorar l’experiència de l’usuari: ergonomia mòbil, segu-
retat (https), velocitat de càrrega de la pàgina, temps de respos-
ta, estabilitat visual (vegeu el Core web Vitals de 2021). Alguns 
gurus del SEO fins i tot parlen de SXO, la fusió de SEO i UX.

Els editors de premsa local han de tenir present que el SEO 
és un dels elements més importants per aconseguir assolir un 
excel·lent posicionament dins dels motors de cerca. Per a ningú 
és un secret, que, sense la feina del SEO, és poc probable que 
una pàgina web es posicioni correctament als cercadors, i és 
aquí on prové tot allò relacionat amb tenir aquesta estratègia 
com a font principal per poder augmentar les visites a les  pàgi-
nes web dels mitjans locals. (Il·lustració: Workana)

Comscore introdueix la segmentació 
Advanced Audiences
Comscore ha anunciat recentment el llançament a Espanya de 
la segmentació d’audiències digitals Advanced Audiences, ba-
sada en les categories definides per IAB basant-se en interes-
sos digitals i que responen a una visió qualitativa dels individus 
en funció dels seus principals temes d’interès, recollits a través 
dels consums digitals.

La segmentació Advanced Audiences estarà disponible sense 
cost per a clients i no clients de Comscore, durant aquest mes 
de gener a través de la interfície Pla Metrix Multiplataforma de 
Comscore, eina d’anàlisi de targets que Comscore llança al 
mercat espanyol acompanyant Advanced Audiences.

Pla Metrix Multiplataforma permet l’anàlisi qualitativa de targets 
amb una profunditat equivalent a les eines de targeting tradicio-
nals al mercat espanyol. Les categories IAB Digital Interests, 
per part seva, afegeixen dotzenes de tipologies d’usuaris di-
gitals a les variables demogràfiques i geogràfiques habituals, 
aportant un clar valor addicional a les dades d’audiència digital. 
(Font: El Publicista)
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https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics
https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics
https://search-google-com.translate.goog/test/rich-results?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://search-google-com.translate.goog/test/rich-results?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://developers-google-com.translate.goog/search/docs/essentials?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://developers-google-com.translate.goog/search/docs/essentials?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://blog.chromium.org/2020/05/introducing-web-vitals-essential-metrics.html
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L’any 2022 tanca amb un consum 
d’internet de 124 minuts per persona 
al dia

El mes de desembre del 2022 va tancar amb un consum diari 
d’ internet de 124 minuts, 5,4 minuts menys que el mateix mes 
del 2021, segons Barlovento. Tot i aquesta caiguda del consum 
per persona, durant el desembre el nombre de visitants únics a 
internet va ser de 37,2 milions, 615.000 més que el mateix mes 
de l’any passat, un 2% més.

Les dones naveguen de mitjana durant 129 minuts al dia, una 
mica més que els homes, amb 122 minuts diaris.

Els dominis amb més nombre de visitants únics el desembre 
del 2022 van ser youtube.com (36,1 milions), google.com (34,4 
milions) i facebook.com (30,3 milions).

El Butlletí us ofereix l’Informe Audiència d’Internet Desembre 
2022, de Barlovento. CLICAR AQUÍ (Il·lustració: icmedianet.org)

El mitjà de comunicació CNET fa 
mesos que publica articles sencers 
generats per IA
Jackson Ryan (reporter 
de CNET) va publicar un 
article sobre com podria 
afectar ChatGPT els perio-
distes, en què assenyalava 
que la intel·ligència artificial 
(IA) “no pot fer la feina” per-
què “subestima l’acte del periodisme en si mateix”. Tot i que l’article 
assenyala que una IA no traurà la feina als redactors, és cert que el 
mitjà de comunicació per al qual treballa Ryan ha publicat notícies 
escrites per una intel·ligència artificial, segons Futurism.

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_3564.pdf
https://www.cnet.com/science/chatgpt-is-a-stunning-ai-but-human-jobs-are-safe-for-now/
https://futurism.com/the-byte/cnet-publishing-articles-by-ai
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Els articles de CNET escrits per la IA estan signats per ‘CNET 
Money Staff’ , és a dir, s’identifiquen com a “Contingut d’IA ge-
nerat utilitzant tecnologia d’automatització”. La primera notícia 
anomenada ‘What is a credit card charge-off?’ es va publicar 
l’11 de novembre, però actualment, el diari té 73 publicacions 
escrites per aquesta tecnologia.

Davant d’aquesta situació, CNET aclareix que un equip d’editors 
està involucrat en la informació “des de la idea fins a la publi-
cació. Garantir que el contingut que publiquem i les recomana-
cions que fem siguin precises, creïbles i útils és una responsa-
bilitat del que fem”. CNET afegeix que seguiran publicant cada 
notícia amb “integritat editorial” perquè “la precisió, la indepen-
dència i l’autoritat segueixen sent principis claus de les nostres 
pautes editorials”. Tot i això, Ryan indica que la intel·ligència 
artificial “no és un àrbitre de la veritat” perquè “no pot analitzar 
una situació”. (Font: 20minutos – infografia: www.cnet.com)

El Grup Món suma Tornaveu

Tornaveu, el digital de cultura popular de referència, s’incorpora 
al Grup Món. Aquesta aliança permetrà al grup oferir una ma-

jor diversitat de continguts i contribuir, d’aquesta manera, a la 
difusió i popularització de l’enorme potencial de manifestacions 
culturals de carrer que hi ha a Catalunya. Tornaveu, editat per 
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, és una publicació de 
llarg recorregut, creada l’any 2009 a partir de l’impuls de perso-
nalitats com Joan Maluquer, Joan-Ramon Gordo i Pere Baltà, 
amb la intenció de comunicar la cultura popular i donar visibilitat 
a la feina de les entitats i associacions del país.

En aquest sentit, el Grup Món ofereix la plataforma tecnològica 
-de desenvolupament propi-, que millorarà la capacitat editorial 
de Tornaveu, i una penetració social de gran abast, a partir de la 
connexió de la publicació amb el conjunt de les xarxes socials 
del grup. Els lectors, per tant, milloraran la seva experiència i 
tindran a l’abast una major oferta periodística.
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https://www.20minutos.es/tecnologia/minuteca/noticias-de-tecnologia/
https://www.20minutos.es/minuteca/inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/minuteca/inteligencia-artificial/
http://www.cnet.com/
https://www.tornaveu.cat/
https://grupmon.cat/
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D’aquesta manera, el Grup Món amplia el perímetre i integra 
noves ofertes editorials. En aquest moments, el grup periodístic 
s’adreça a 1’9M de lectors (segons el mesurament oficial d’OJD) 
i aplega nou capçaleres pròpies (El Món, Tot Barcelona, Món 
Terrassa, Món Esport, Món Planeta, Vadegust, Vadevi, Vadevi 
Balears i Tot Economia), a més de quatre mitjans associats, com 
són Catorze, iSabadell, El Cinèfil i, ara, Tornaveu. El creixement 
i la diversitat, tant des del punt de vista temàtic com territorial, fa 
que el Grup Món sigui una de les apostes editorials que més han 
incrementat audiència i continguts des de la seva fundació en un 
-ja llunyà- any 2006. I, sempre, en català i des d’una estratègia 
clarament independent. (Font i infografia: El Món)

Neix la revista cultural balear Ploma.cat

L’Associació Ona Mediterrània ha posat en marxa Ploma.cat, 
una nova revista digital centrada en el pensament, la cultura i 
l’art generats les Illes Balears generats a les Illes Balears. La 
publicació estarà fortament vinculada al diari dBalears (de la 
mateixa editora), que dedicarà un espai a informar de les nove-
tats publicades a Ploma.cat.

La nova capçalera tindrà una dotzena de focus temàtics: idees; 
creació literària i llibre; cultura; cultura popular; cultura audio-
visual; música; poesia; llengua; arts escèniques; arts visuals; 
institucions, entitats culturals, centres de producció i difusió de 
la cultura; i patrimoni cultural material i immaterial.

Ploma.cat disposarà properament d’un consell editorial que 
serà el responsable d’establir els criteris de publicació i de se-
leccionar les contribucions. (Font: Comunicació 21)
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https://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
https://elmon.cat/homepages/portada/
https://www.totbarcelona.cat/
https://monterrassa.cat/
https://monterrassa.cat/
https://monesport.cat/
https://monplaneta.cat/
https://vadegust.cat/
https://vadevi.elmon.cat/
https://balearsvadevi.cat/
https://balearsvadevi.cat/
https://elmon.cat/toteconomia/
https://www.catorze.cat/
https://www.isabadell.cat/
https://elcinefil.cat/
https://www.tornaveu.cat/
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Els anunciants assenyalen les 10 
tendències per al 2023
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

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.

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.

Aquests deu blocs de tendències són el resultat de les aporta-
cions del Comitè d’Experts aea format per les empreses: Adjinn, 
Arce Media-Auditsa, Boreal Media, Cercle d’Enginy Analític, 
Ebiquity, IMOP Insights, Institut Superior per al Desenvolupa-
ment d’Internet (ISDI), Kantar, ODEC, SCOPEN i Wavemaker.

Inversió.- La situació actual aboca a ser prudents a l’hora de 
pensar en increments en el consum privat i, per tant, en les 
inversions publicitàries. El comportament que s’espera del mer-
cat en conjunt estarà en la línia del 3-4% de creixement si els 
factors negatius es moderen. Com a possible efecte positiu des-
taca el fet de ser el 2023 un any electoral, cosa que repercutirà 
en un augment de les inversions de l’administració en general.

Mitjans.- Pel que fa a cada mitjà, exterior es mostra amb for-
talesa en transformació digital i nous formats i sembla que 
continuarà augmentant per sobre del sector. Ràdio cal espe-
rar que mantingui la seva solidesa creixent una mica per sobre 
del mercat ja que en temps difícils se sol comportar millor que 
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la mitjana. Internet s’ha estancat en el creixement, de fet, de-
creix l’aportació a RRSS, però, tot i així, manté una gran oferta 
i possiblement creixi almenys en la línia del sector. Els mitjans 
impresos fa uns anys que cauen i es preveu que seguiran en 
aquesta tendència. El cinema hauria de seguir amb la recupe-
ració de les inversions, encara que no s’estima que arribi a les 
xifres prepandèmia. Per acabar, la televisió hauria de recuperar 
part de la seva inversió perduda i créixer, encara que sigui lleu-
ment, per sobre del mercat.

Canvi en la planificació 
de les campanyes per 
l’era del streaming.- 
Com ja és tendència en 
els últims anys, el con-
sum de televisió lineal 
disminueix, el 2022 ho 
ha fet en un 13% respecte al 2021, mentre que el consum de 
plataformes de streaming i de vídeo en línia està augmentant 
a doble dígit, cosa que infereix un canvi en la manera com es 
planifiquen les campanyes publicitàries, passant a contem-
plar-se com una gestió conjunta de “planificació audiovisual”. 
L’audiència de la televisió lineal s’envelleix i les plataformes de 

vídeo sota demanda aporten un nou inventari en un mercat ne-
cessitat de més oferta. Hi ha tres factors que han contribuït a 
aquesta evolució: canvis en els hàbits de consum de continguts 
i fragmentació d’audiències, avenços tecnològics i millores en 
el mesurament. La inversió en publicitat a l’Advanced TV crei-
xerà en tots els sectors el 2023.

El consumidor i les marques.- Davant d’aquest panorama de 
competència i de fragmentació per part del consumidor en el 
consum dels mitjans, es produeix una dispersió de l’atenció per 
la gran quantitat d’estímuls que rep en un entorn cada cop més 
connectat i sobrecarregat d’informació. A més, el consumidor 
és cada cop més crític en general i amb les marques no n’és 
una excepció, espera que aportin valor a la societat i a l’individu 
en particular i qualsevol error que comenten és susceptible de 
ser sobredimensionat. El to s’ha fet més seriós i se centra en un 
increment de la publicitat amb més focus a difondre el propòsit 
de les marques.

Sostenibilitat.- Moltes empreses, preocupades per l’impacte 
que poden tenir les seves activitats tant en els compromisos 
de sostenibilitat com en la seva pròpia reputació, estan adop-
tant objectius i metes de reducció d’emissions de carboni i 
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treballen per augmentar-ne l’eficiència energètica i promoure 
l’ús d’energies renovables a operacions. Aquest compromís es 
fa extensible a totes les activitats, incloent-hi la publicitat. Per 
això, s’han desenvolupat eines per mesurar l’impacte de la pu-
blicitat a les emissions de carboni.

Canvien les relacions anunciant-agència.- Com es detecta 
per tot allò exposat anteriorment, el mercat està en moviment 
i els reptes de les marques són més grans, per complir-los ne-
cessiten multidisciplinarietat per part de les seves agències i sor-
geixen nous actors en un entorn en què es treballa amb més 
col·laboradors (agències, plataformes digitals, especialistes, 
etc). El 78% dels anunciants contracta agències especialitzades 
i els equips han de ser capaços de treballar amb tecnologia apli-
cada al màrqueting i amb una visió end to end del negoci del 
client i de la vinculació de l’activitat de comunicació a les vendes.  

Recerca.- Davant d’aquest panorama, la investigació continua 
sent essencial per assegurar que les campanyes crossmedia, 
que arriben al consumidor a través de diferents mitjans, dispo-
sitius i tipus de contingut siguin capaços d’influir-lo en la fase 
del procés de decisió de compra en què es trobin. El big data 
continua sent una de les grans promeses per a les marques, la 

tendència de cara als propers anys s’inclina cap a l’ús d’eines 
com el machine learning o similars a l’hora d’algoritmitzar la 
recopilació i la classificació de materials. En aquest aspecte, 
conviuran l’automatització amb la intervenció humana i cogniti-
va, encara fonamental.

Mètriques i ROI.- Tot i tots aquests avenços, la sensació de fal-
ta de certesa a l’hora de mesurar el retorn de les inversions en 
mitjans (ROI) continua sent-hi. Tot i que els mètodes han evo-
lucionat, sobretot des del punt de vista de l’accés a dades més 
desagregades, així com a la possibilitat d’utilitzar algoritmes que 
donen velocitat als processos de modelització, hi continua havent 
diversos enfocaments (marketing mix modeling, multi-touch attri-
bution i experiments) amb un difícil punt de trobada que deriven en 
sensació d’inseguretat als anunciants. No obstant això, l’arribada 
de l’entorn sense galetes ja és més a prop i les companyies no te-
nen tanta preocupació. Això és perquè s’han anat desenvolupant 
diferents solucions de mercat, però continua una bretxa cultural a 
l’entorn del mesurament entre el món off-line i l’on-line que dificulta 
la globalització del mesurament i l’enteniment del ROI.

Disciplines en auge: Retail Media, Branded Content, Ga-
mificació, CTA Card, Live hopping, Màrqueting de Podcast, 
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de NFT`s... En aquest context neix la necessitat de comptar 
amb  mesurament d’activitats que, tot i que ja porten anys 
d’implantació, ara ressorgeixen amb una clara empenta, com 
és el branded content, cada cop més popular ja que a causa 
de la seva efectivitat en crear connexions emocionals amb el 
públic, eleva la confiança a la marca. Igualment, el retail media 
es posiciona com una clara tendència. La gamificació també 
pren força per l’ebullició dels ecommerce i per l’intent d’atraure, 
interactuar i fidelitzar el públic més jove. L’ús de podcast al màr-
queting s’espera que encara el 2023 sigui més pronunciat. El 
Live Shopping és una nova versió de les compres en línia i, així 
mateix, els NFT`s poden convertir-se en una eina clau en el 
camp del màrqueting digital dels propers temps.

Estabilització en la digitalització amb focus al metavers.- 
Pel que fa als processos d’impuls de la digitalització protago-
nitzats en anys previs de pandèmia, de cara al 2023 no sembla 
que es produeixi un creixement ni quantitatiu ni qualitatiu. Prin-
cipalment la gran novetat és el metavers. El metavers serà una 
gran plataforma d’aplicació de tècniques de recerca, començant 
per l’etnografia virtual, i seguint el big data, el neuromàrqueting, 
etc. (Infografies: Anunciantes i foodretail.es)

Cap on va la indústria de la 
comunicació el 2023, segons Horitzon

A la indústria de la comunicació hi ha poques constants i moltes 
modes, tantes que algunes tendències són inevitablement flor 
d’un dia i es queden en “hypes” peribles. Aquest àmbit d’activitat 
ha aixecat el teló de 2023 amb tota una plètora de tendències 
aletejant el seu voltant, cinc de les quals dissecciona Horizont 
per ser les que més possibilitats tenen a punt de sobreviure els 
propers mesos:

1. El metavers  en què tantes expectatives es van dipositar el 
2021, no està complint amb allò que esperava d’una tecnologia 
suposadament revolucionària i disruptiva. De cara al 2023 no 
es veuen novetats massa falagueres a l’horitzó per al metavers, 
en bona mesura perquè les turbulències al mercat de les crip-
tomonedes està ennuvolant la visió, en altre temps centellejant, 
de la Web3.
2. La intel·ligència artificial presumeix de creativitat. És clar que 
la intel·ligència artificial ja ha madurat prou perquè el màrque-
ting i la comunicació es llencin als seus braços. La creació auto-
matitzada de textos, imatges i contingut d’àudio ha avançat tant 
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que cada cop més marques estan imbricant la IA en els seus 
processos creatius. Juga en contra la lenta acceptació dels as-
sistents de veu.
3. El community management rebrà per fi la rellevància que 
mereix. El 2023 les organitzacions prendran per fi consciència 
que les crisis de reputació a les plataformes 2.0 poden preve-
nir-se (o almenys contenir-se) implementat amb antelació les 
mesures adequades. El community management és molt més 
que respondre a comentaris, és monitoritzar activament les pu-
blicacions a les xarxes socials, oferir a l’usuari una adequada 
atenció al client i complir amb l’etiqueta en aquests canals.
4. La cultura de les agències es veurà amenaçada. Les agèn-
cies estan perdent el que ha estat sempre el gran avantatge 
competitiu en l’àmbit de la creativitat. Treballant des de casa i 
gairebé sense contacte físic amb els seus col·legues, és igual 
si els creatius treballen per a l’agència A o l’agència B (perquè 
no hi ha una cultura que exerceixi de “cola” per als que formen 
part de l’equip).
5. Twitter sobreviurà després de tot. Elon Musk no hauria inver-
tit 44.000 milions de dòlars a Twitter, si no sabés que aques-
ta xarxa social té potencial més enllà de per donar força a la 
seva agenda política. Maurice Lévy, president del consell 
d’administració de Publicis Groupe, va assegurar fa poc que 

Twitter podria recuperar fàcilment i ràpidament els anunciants si 
creés una atmosfera diferent en aquesta plataforma. A més, ara 
com ara no existeix una alternativa real a Twitter. (Font: MAE)

Finestra oberta a la percepció general 
de la publicitat DOOH

IAB Spain va presentar aquest 
dimecres l’Estudi de DOOH 
del 2023 que té com a objectiu 
principal conèixer la percep-
ció general de la publicitat a 
DOOH, és a dir la reproducció 
de missatges publicitaris en 
format digital en emplaçaments exteriors. Analitzant la notorietat i 
el record de la publicitat a DOOH, l’estudi revela que en outdoor 
destaquen clarament els entorns associats al transport, mentre que 
en indoor són més rellevants per al públic els entorns comercials. 

La percepció de la publicitat a DOOH es caracteritza per ser im-
pactant i aportar continguts més creatius davant d’altres mitjans 
analitzats:
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• Davant la premsa escrita, sobretot transmet modernitat/inno-
vació, és més impactant i aporta continguts més creatius.
• Davant de la TV, sobretot transmet modernitat/innovació i 
aporta continguts més creatius.
• Davant la ràdio, destaca per ser més impactant i transmetre 
modernitat/innovació.
• Enfront d’internet, les diferències a favor de publicitat exterior 
digital són menys accentuades. Destaca per molestar menys, 
ser més impactant i transmetre confiança.

Després d’analitzar el record segons l’entorn, l’estudi conclou 
que la publicitat a DOOH és més recordada a espais indoor 
que a outdoor. També es destaca que els principals drivers per 
interactuar amb la publicitat digital exterior són el disseny o la 
creativitat, les promocions i la informació addicional del produc-
te que ofereix.

Accediu a la resta de dades de l’estudi d’IAB Spain. CLICAR 
AQUÍ  (Font: MAE – fotografia: Iuris.doc)

Mazinn i Darwin & Verne donen 
a conèixer les tendències de la 
Generació Z per al 2023

Segons l’estudi Spoilers per entendre a la Generació Z 2023, 
de Mazinn i Darwin & Verne, la independència econòmica, més 
privadesa en xarxes socials i mostrar més interès per les acti-
vitats no digitals es troben entre les qüestions que mobilitzaran 
els joves durant 2023. L’informe anticipa les principals tendèn-
cies i interessos que descriuran el comportament dels joves de 
la Generació Z el 2023 i inclou recomanacions i peticions dels 
propis “zetes” a les marques.
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Amb vista a aquest nou any , l’estudi revela que els joves (de més 
edat) busquen afrontar la seva independència econòmica i demanen 
que les marques ho tinguin en compte a l’hora de fer-los propostes.

També volen tenir més privadesa a les xarxes socials , sumant-
se cada vegada més a comunitats que s’ajustin als seus inte-
ressos. I mostren un interès creixent per les activitats no digi-
tals (dibuixar, escriure, manualitats…) però també per la realitat 
augmentada, aplicada sobretot al món de la moda, per la sos-
tenibilitat real de les marques i el gaming. El Butlletí de l’AMIC 
ofereix als seus lectors l’estudi Spoilers per entendre a la Gene-
ració Z 2023, de Mazinn i Darwin & Verne. CLICAR AQUÍ  

Les 10 principals tendències mundials 
de consum 2023

Els consumidors estan 
demanant els trets fo-
namentals. I no us po-
dem permetre el luxe 
d’ignorar les seves 
demandes. Per això 

l’Euromonitor internacional ha presentat les tendències més 
importants de l’any.

Segons els autors del treball, aquestes tendències us ajudaran a:

√ Trobar i optimitzar els punts de contacte al llarg del viatge del 
comprador
√ Crear estratègies al voltant de les motivacions de compra per 
mantenir-nos al capdavant
√Posicionar la nostra marca com a soci per enfortir les relacions 
amb els clients
√ Superar la competència amb campanyes de màrqueting creatives

El Butlletí us facilita l’accés a aquest exhaustiu treball 
d’Euromonitor Internacional des d’aquest enllaç. (Font: Mae – 
infografia: businesswire.com)

El negoci publicitari d’Amazon arriba 
gairebé als 40.000 milions de dòlars

La plataforma publicitària d’Amazon,  Amazon Ads, ha estat un 
dels ‘trending topics’ del 2022 i tot apunta que ho continuarà sent 
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aquest 2023. Si haguéssim de resumir la seva evolució podríem 
dir que l’any passat  el negoci publicitari d’Amazon va aconseguir 
una taxa anual de gairebé 40.000 milions de dòlars  el passat exer-
cici, deu vegades més del que era fa cinc anys. Malgrat aquest 
creixement, els preus de la publicitat d’Amazon han estat estables 
i lleugerament més barats en comparació amb el  2021. El cost per 
clic (CPC) mitjà als Estats Units va ser de 1,06 dòlars el novembre 
de 2022, en comparació dels 1,24 dòlars de l’any anterior.

El negoci de publicitat d’  Amazon  també despunta sobre el dels al-
tres rivals tecnològics Google i  Facebook  i ha estat el que més ha 
crescut durant els últims tres anys. Els resultats del tercer trimestre 
d’Amazon s’han quedat per sota de les projeccions del mercat tant 
a nivell general com en la seva divisió de serveis al núvol, però sí 
que  han millorat les expectatives en facturació publicitària.

El negoci de publicitat d’ Amazon  també despunta sobre el dels 
altres rivals tecnològics Google i  Facebook  i ha estat el que 
més ha crescut durant els últims tres anys. Els resultats del 
tercer trimestre d’Amazon s’han quedat per sota de les projec-
cions del mercat tant a nivell general com en la seva divisió de 
serveis al núvol, però sí que  han millorat les expectatives en 
facturació publicitària. (Font: La Publicidad)

Alayans Media absorbeix la 
comercialitzadora Bluemedia
Alayans Media, la plataforma tecnològica i publicitària impulsa-
da pel grup de comunicació Henneo Media, ha incorporat des 
del passat 1 de gener tots els serveis publicitaris que fins ara 
gestionava la comercialitzadora Bluemedia, segons una infor-
mació publicada pel diari Heraldo de Aragón, pertanyent a dit 
grup. A finals del 2021, la participació d’Henneo a Alayans era 
del 79%, després de la incorporació dels diferents socis regio-
nals.

En aquesta operació es mantenen els socis fundadors d’Alayans 
(Henneo, Joly, El Progreso, Edigrup, Grup Serra (les Illes), Diario 
de Navarra, Segre (Lleida), Diario de León i la Gazeta de Sala-
manca) i es reforça, segons la informació esmentada, la “missió 
de hub tecnològic per contribuir a la transformació digital de di-
ferents mitjans editorials amb la gestió comercial integral dels 
espais publicitaris de tots els seus socis, així com de diferents 
clients editorials que s’hi puguin incorporar”.

Alayans s’integra dins l’àrea de mitjans d’Henneo i el seu equip 
directiu està format per Joan Alegre com a director general; Pa-
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blo Rodés, director gerent; Emilio Rojo, director comercial; Ra-
fael Marín, director d’operacions; i Elena Manterola directora 
destratègia comercial digital. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Forge of Destiny, videojoc extremeny 
per combatre notícies falses
Per Miriam Bañón / La Mañana-Radio Interior

La Fundació Cotec per a la innovació i la Universitat 
d’Extremadura (UEx) han presentat a Càceres Forge of Destiny 
(FoD), el primer videojoc d’aventures multiplataforma dissenyat 
per ensenyar els joves a combatre els bulls i les notícies falses 
(o fake news).

FoD és un projecte de Cotec desenvolupat juntament amb el grup 
de recerca Nodo Educativo, de la Universitat d’Extremadura. El 
videojoc ja està disponible de forma gratuïta a la plataforma 
Steam.

Mig centenar d’escolars de 6è de Primària, procedents del CEIP 
Dolç Chacón de Cáceres, han tingut l’oportunitat d’estrenar el 
joc en primícia i van participar en diferents tallers, dissenyats per 
conèixer el procés de creació del joc (de la mà de l’il·lustrador i 
els compositors de la banda sonora), van participar en activitats 
per detectar notícies falses, van crear els seus propis avatars i 
es van endinsar amb una experiència immersiva als escenaris 
del videojoc.

Coneguem el joc.- Davant la impossibilitat d’aturar l’extinció 
de la humanitat, es va activar un pla de contingència plane-
tària per a la reubicació i la protecció de les persones supervi-
vents. Promogut i finançat per la principal empresa tecnològica 
mundial d’aquella època, Inductrack, es va idear un programa 
d’edificació de metròpolis colossals contingudes en doms o vol-
tes, que es coneixerien com a Nodes o ciutats-cúpula.

Encara que originàriament existien més de tres mil Nodes, ac-
tualment es desconeix el nombre de ciutats-cúpula operatives. 
La inestabilitat política i els constants conflictes interns, així 
com els aldarulls esdevinguts durant la insurrecció de la coa-
lició rebel de Diurna contra el govern de la Regència d’Omnis, 
van provocar enfrontaments que, en molts casos, van acabar 
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amb la total destrucció de les estructures que proporcionen su-
port vital a les cúpules.

A poc a poc, la idea de trobar una altra forma de vida va anar 
caient en l’oblit. Els governs nodulars van reescriure els suc-
cessos del passat per mantenir un control absolut sobre els ha-
bitants de les ciutats-cúpula, que es van sotmetre a la idea de 
l’aïllament i la impossibilitat de sortir dels seus propis Nodes, en 
creure que no hi havia més existència que ells mateixos .

El control de la veritat.- Actualment, VΣRÐΔÐ és l’única ve-
ritat que existeix. Els ciutadans dels Nodes es dediquen a la 
recerca d’arcans per poder augmentar-ne la influència i, així, 
adquirir privilegis en funció de la seva reputació. Mentrestant, 
Diurna manté el seu esperit combatiu, organitzant assalts i es-
caramusses, esperant que, un dia, la balança, per fi, s’inclini a 
favor seu.

I comença el joc! Una eina més per combatre les notícies falses 
que, a més, és divertida. Podeu veure el vídeo promocional de 
Forge of Destiny en aquest link. (Infografia: Steam)

La intel·ligència artificial als mitjans. 
Com afecta als periodistes

Parlem d’una eina 
tecnològica que ha 
passat d’estar en 
mans d’especialistes 
a acompanyar la ciu-
tadania en general a 
la seva rutina diària 
i quotidiana, ja si-

gui en forma de chatbot amb què establir una conversa, com 
a assistent virtual, per a l’optimització de cerques, l’anàlisi de 
grans quantitats de dades, o mitjançant aplicacions que gene-
ren il·lustracions, imatges o textos complets. Una aplicació que 
porta el debat fins al nivell de l’ètica quant a la implicació que 
comporta el seu desenvolupament, o si tindrà incidència en la 
substitució o desaparició de certs professionals a l’hora de fer 
la feina. 

El dels periodistes i els mitjans de comunicació és un dels sec-
tors als quals la IA ha arribat per quedar-s’hi. Ja fa alguns anys 
que els mitjans van començar a explorar-la, albirant les dife-
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rents possibilitats que l’eina oferia en tasques periodístiques 
que demanaven un important recurs de temps per part del 
periodista i que, amb l’automatització dels algorismes, reduïa 
dràsticament aquest recurs.

Com una de les conseqüències, convé destacar com “les capa-
citats de la IA per crear continguts tancaran moltes portes als 
pitjors professionals, als especialistes del tallar i enganxar, als 
periodistes de cercador”. I entre els riscos, se situa per sobre 
de tot el de la desinformació. La IA permet no ja manipular, sinó 
crear continguts absolutament falsos amb una aparença de 
realitat recreada total. La solució és exercitar el coneixement, 
contrastar, no quedar-se amb una única versió. 

Recomanem la lectura de l’article “La intel·ligència artificial als 
mitjans: a què s’enfronten els periodistes amb una tecnologia 
que arriba per quedar-se”, escrit per Jose Antonio González 
Alba i publicat per la Fundación Gabo. El trobareu en aquest 
enllaç. (Font: MAE – infografia: Pijamasurf)

El fax no és tan segur com sembla

A Catalunya encara és molt 
comú que les empreses més 
antigues tinguin un número 
de fax i tinguin aquest dispo-
sitiu antiquat, paper tèrmic 
per rebre i documents per 
escanejar quan s’envien. Si 
bé aquestes màquines van 
ser dispositius extremada-
ment útils i recurrents a les oficines als anys 80 i 90, el cert és 
que actualment són, de fet, un problema de seguretat.

Amb més de 300 milions de números de fax en ús, segons una 
simple cerca a Google, sembla que encara estem molt lluny de 
veure l’enviament de faxos com una cosa del passat. Per tant, 
a més a més d’estar desactualitzada, aquesta comunicació és 
un gran risc per a la seguretat de la xarxa dins de les empreses.

Un dels grans avantatges dels dispositius de fax era la velocitat. 
Tot i que mai no aconseguien enviar-los a l’instant, cada pàgina 
trigava uns tres minuts a transmetre’s i arribar al destinatari, 
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cosa que sens dubte suposava un gran avantatge davant l’altra 
opció, el correu postal.

Aleshores, per a qualsevol que hagi fet servir aquest equip, 
estarà d’acord quan molts diuen que la tecnologia ha tret la 
humanitat de l’edat fosca del lliurament de correu, quan només 
s’usaven el servei postal i els coloms missatgers per lliurar un 
missatge físic un remitent a un destinatari. 

Però, insistim, anem en compte, el fax no és tan segur com sembla. 
Com assenyalen els investigadors de seguretat, molts usuaris del 
servei de fax tradicional estan convençuts que és un mitjà de co-
municació segur però s’equivoquen. El fax no és més segur que el 
correu electrònic i s’ha promogut erròniament la noció que un fax és 
més difícil d’interceptar que un correu electrònic. Aquesta tecnolo-
gia presenta una sèrie de vulnerabilitats que podrien ser aprofitades 
pels ciberdelinqüents per accedir a informació sensible.

Les claus d’aquest punt, segons els investigadors, són força 
clares. Una és que els protocols utilitzats per aquest sistema no 
han canviat fa més de dues dècades. L’altra és que les dades 
es transmeten sense proteccions criptogràfiques. Això vol dir 
que el missatge pot ser visible si és interceptat.

Els investigadors expliquen els perills d’enviar faxos amb un 
exemple força alarmant. Diuen que si un ciberdelinqüent es vol 
infiltrar a la xarxa d’un banc, pot agafar el número de fax del 
banc i enviar un fax maliciós. Si la impressora, a més de la 
línia telefònica, està connectada a la xarxa interna del banc, 
l’atacant hi podrà accedir.

L’atacant també podria incorporar un exploit addicional al fax 
maliciós. D’aquesta manera, un cop finalitzada la primera part 
de l’atac, l’atacant podria agafar el control de la impressora mul-
tifunció per fer un altre tipus d’atacs contra la xarxa interna del 
banc. Com podem veure, per diverses raons, tendim a utilitzar 
sistemes que han quedat obsolets. El fax i els problemes de 
seguretat són només un exemple. Una cosa semblant passa 
amb l’antic Internet Explorer, que continua sent imprescindible 
en molts casos, i les versions no compatibles de Windows, com 
ara Windows 7 i Windows 8. (Font: Ana Gómez/Noticias RTV – 
fotografia: Timetoast)
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Microsoft començarà a bloquejar 
macros VBA

Office de Microsoft és sovint un dels ports més utilitzats per 
portar codi maliciós i altres problemes a Windows. Aquesta sui-
te de productivitat permet algunes facilitats que se n’aprofiten. 
Per acabar amb aquest escenari, Microsoft va decidir canviar 
algunes opcions de l’Office. Ara, les macros de VBA ja no es 
carreguen automàticament i es bloquegen directament, i no es 
poden executar soles.

Tot i ser extremadament útils per als usuaris, les macros de 
VBA són un veritable problema de seguretat. Aquests poden 
explotar-se per portar codi maliciós a Windows, convertint-se 
així en un greu problema de seguretat. Presents des d’Excel 
5.0, llançat el 1993, han estat tant un problema com una solució 
molt útil. De fet, i des de fa un temps, les antigues macros ja 
no hi són presents i fins i tot s’usen directament a les últimes 
versions d’Office.
La novetat arriba a Office, en diferents versions. Comença amb 
Office 2023 i Microsoft 365, i després està previst que s’estengui 
a altres versions anteriors. Sens dubte, s’aplicarà a les diferents 

aplicacions d’aquesta suite de Microsoft. Desapareix el botó 
que activava ràpidament les macros VBA a Office i que obria 
la porta a l’entrada de codi maliciós a Windows. Això augmenta 
encara més la seguretat i protegeix els sistemes on s’executa la 
suite de productivitat de Microsoft. (Font: The Verge)
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Valors contra demografia: com arribar 
als consumidors del segle XXI?
Per Puro Marketing

Quin paper han de jugar les marques ara mateix en la relació 
amb els consumidors? Aquesta és una de les preguntes més 
complexes de resoldre per a les companyies i una de les que 
està obsessionant la indústria. El que sí que sembla força evi-
dent és que les marques no poden simplement vendre els seus 
meravellosos productes i que han d’apel·lar a qüestions més 
complexes.

Els consumidors s’hi estan orientant per obtenir respostes da-
vant dels grans reptes del món. Això és el que conclou Warc 
partint de les dades de l’últim Edelman Trust Barometer  a la 
secció “Primera”, d’aquest butlletí, recollim la confiança en els 
mitjans): ara mateix, les empreses són la institució en què més 
es confia al llarg del món, davant de les administracions, els 
mitjans i les ONG. Això suposa una elevada responsabilitat. Se-
gons les dades del baròmetre, els consumidors de tot el món 
veuen, de mitjana, més probable que els governs o els mitjans 
distribueixin desinformació que ho faci una empresa.

En general, les companyies es veuen cada vegada més com 
a organitzacions competents i ètiques, cosa que ha augmentat 
les expectatives que es tenen sobre com s’han de comportar. 
El 62% dels consumidors ja escullen marques en termes de va-
lors, quedant-se amb aquelles que comparteixen els mateixos 
que ells, i un 69% dels treballadors reconeixen que valoren les 
ofertes d’ocupació per l’impacte que l’empresa té a la societat.

Igualment, treballadors i consumidors esperen que les com-
panyies i els seus CEOs es pronunciïn sobre qüestions clau 
i també tenen la llista d’expectatives, d’aquells temes en què 
creuen que les empreses fan poc i haurien de fer més. Un 53% 
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creu que les empreses fan massa poc a la lluita contra el canvi 
climàtic, un 50% contra la desigualtat econòmica i un 47% a 
l’accés a la salut. Un 50% consideren que fan poc respecte als 
talls d’energia.

Canviar de segmentació.- Potser, per això, també ha arribat 
el moment de canviar de format de segmentació de les audièn-
cies. “El moment està madur per explorar i implementar pràcti-
ques que mapegen el comportament humà sense estereotipar 
les cohorts d’audiències”, assegura David Allison, fundador de 
Valuegraphics, com recull una altra anàlisi de Warc.

Segons les conclusions d’un estudi d’aquesta companyia, per 
als consumidors el principal factor que decideix les compres 
és el valor. Per això, les marques haurien d’estructurar la seva 
estratègia partint-ne. El valor compartit assegura la fidelitat a 
la marca (o almenys augmenta la probabilitat que sigui fidel) i 
també permet comprendre millor els consumidors.

Però més enllà d’això, segmentar per valors i principis comuns 
té altres beneficis. Recollir dades partint d’això i no de la de-
mografia tradicional permet assolir un segmentat, argumenten, 
més eficient, amb més impacte i més eficaç que el de sempre. 

També aconsegueix crear una via per arribar als consumidors 
que no canvien amb el pas dels anys. És a dir, els ideals es 
mantenen més enllà de moments concrets. Ho fa, per altra ban-
da, connectant amb alguna cosa davant del que els consumi-
dors tenen sentiments forts.

L’estudi d’Edelman ofereix quatre sortides pel camí a seguir:

1. S’espera que les empreses actuïn.- Com a institució de 
més confiança, les empreses haurien d’aprofitar el seu avantat-
ge comparatiu per informar el debat i oferir solucions sobre el 
clima, la DEI i la formació d’habilitats.

2. Col·laborar amb el govern.- Les empreses i el govern po-
den generar consens i col·laborar per obtenir resultats que ens 
impulsin cap a una societat més justa, segura i pròspera.

3. Recuperar l’optimisme econòmic.- Invertiu en una com-
pensació justa, formació i comunitats locals per abordar la divi-
sió de classes massives i el cicle de polarització.

4. Advocar per la veritat.- Ser una font d’informació fiable, pro-
moure el discurs civil i responsabilitzar les fonts d’informació falsa.
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El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors Trust Barometer 
2023, elaborat per Edelman. CLICAR AQUÍ (Fotografia: con-
tact-centres)

Igualtat proposa castigar els mitjans 
que no informin amb “perspectiva de 
gènere”
El Ministeri d’Igualtat s’ha proposat de controlar els mitjans de 
comunicació perquè aquests informin tal com volen els seus 
integrants: amb “perspectiva de gènere” . Així ho confessa el 
gabinet que dirigeix Irene Montero a la seva Estratègia Estatal 
per combatre les violències masclistes 2022-2025, presentada 
aquest dimarts passat. El document, de 88 pàgines, preveu ac-
cions perquè la premsa transmeti el que elles consideren “mis-
satges correctes cap a la seva audiència”, però també fa lliscar 
que hi haurà sancions per als que no ho facin.

“L’anàlisi experta de la relació entre la violència amb les dones 
i els mitjans de comunicació encara revela que alguns mitjans 
encara no tenen prou consciència que hi ha estereotips de gè-
nere”, diu l’informe confeccionat per Igualtat, que denuncia com 

“segueix sense incloure’s la perspectiva de gènere de forma 
sistemàtica en el tractament de tots els continguts o en l’ús del 
llenguatge, a més que es perpètua (sic) la invisibilitat de les 
dones en molts àmbits clau”.

Davant aquest escenari, la proposta de l’equip d’Irene Monte-
ro consisteix a crear “un mecanisme que formalment convidi a 
corregir o que castigui aquestes males pràctiques”, sense es-
pecificar quin seria aquest. I és que “el tractament correcte de 
la informació des d’una perspectiva de gènere no és una opció, 
sinó una obligació”.

En què es materialitzen aquestes consignes? En set mesures 
de les quals destaca la que consisteix en el “desenvolupament 
de mesures i recomanacions dirigides a la sensibilització dels 
mitjans de comunicació per evitar missatges que consoliden el 
relat del terror sexual”. El lector pot ampliar aquesta informació 
des d’aquest enllaç. (Font: The Objective)
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Les cinc inquietuds més grans de la 
població activa espanyola segons IV 
Baròmetre d’InfoJobs

Segons dades del IV Baròmetre d’InfoJobs sobre Preocupa-
cions dels espanyols en relació a l’ocupació, aquestes són les 
cinc inquietuds més grans de la població activa espanyola amb 
diferències significatives per edat. Les cinc inquietuds més 
grans de la població activa espanyola són les següents:

- La baixada o congelació dels salaris

- Els salaris o llocs no acords a l’experiència i formació dels 
professionals
- El retard a l’edat de jubilació -La possibilitat de la pèrdua de 
l’ocupació
- L’atur entre més grans de 45 anys

Atenent la principal preocupació de la població activa en rela-
ció a l’ocupació, s’observen diferències significatives per edat: 
Joves de 16-24 anys: l’atur juvenil (46%) Joves de 25-34 anys: 
salaris no d’acord amb l’experiència/formació (36%) Adults de 
35-44 anys: el retard a l’edat de jubilació (36%) Adults de 45-54 
anys: el retard a l’edat de jubilació (43%) Majors de 55 anys: el 
retard a l’edat de jubilació (51%). El Butlletí de l’AMIC us ofe-
reix el  IV Baròmetre d’InfoJobs sobre Preocupacions dels es-
panyols en relació a l’ocupació. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – Gàfic: InfoJobs)

Proximitat, una qüestió nacional

Premsa i territori, una proximitat tan fèrtil, és un llibre coescrit 
per Jean-Clément Texier i Richard Werly. Richard Werly, direc-
tor i instigador de “l’ànima dels pobles” explica que va dissenyar 
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l’edició especial  Premsa i territoris: una proximitat tan fèrtil  a 
petició de Stéphane Delaporte, el director general de 366”,  una 
agència de publicitat francesa al servei de la premsa regional.  

Els autors busquen demostrar la rique-
sa i la força de la premsa diària regional 
de França (PQR). Aquesta proximitat 
al territori i a la gent que hi viu és una 
fortalesa per a la premsa. “Llargament 
criticat per la premsa diària nacional, 
el PQR ha tornat a estar en vigor des 
de fa uns quants anys”, explica Jean-
Clément Texier. El PQR aplega més de 
6.000 periodistes i 25.000 correspon-

sals que produeixen uns 35.000 articles al dia.

Aquest llibre intenta entendre els reptes d’aquesta informació 
local, que es desplega a tot França a través de vuit grups de 
premsa: Rossel, Ebra, Sipa-Ouest-France, Sapese Sud-Ouest, 
Centre France La Montagne, Nice Matin i Provence.

Aquest llibre és publicat per Nevicata edicions, dins la col·lecció  
L’ànima dels pobles. Editorial creada per Richard Werly, i coautor 

d’aquest llibre. Aquesta col·lecció celebra aquest any el seu desè 
aniversari. El seu contingut és perfectament extrapolable a la prem-
sa de proximitat catalana. (Font: MAE – il·lustració: APEMedias)

Convocades 143 places per a periodistes 
a la televisió pública valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria del con-
curs per cobrir 143 places de periodistes a À Punt, la radio-
televisió pública valenciana. La convocatòria arriba un lustre 
després de l’inici de les emissions del nou ens radiotelevisiu 
autonòmic, que va substituir l’extingida RTVV-Canal 9. 

Segons la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na, es volen cobrir 143 llocs per concurs oposició, que comp-
tarà amb un examen i una valoració de mèrits. L’examen pun-
tua un 60% i els mèrits el 40% restant. Dins la part de mèrits, 
l’experiència comptarà fins a 30 punts.

El portal d’Ocupació pública de la seu electrònica de la Genera-
litat ha habilitat un formulari perquè els interessats puguin em-
plenar-lo i presentar la sol·licitud per via electrònica. (Font: MAE)
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La fi del teletreball a El País provoca 
malestar a la redacció

Canvi a la redacció d’El País. A partir del proper mes de febrer, 
tots els periodistes han d’acudir a treballar a la redacció cada 
dia. S’acaba així un període de gairebé tres anys, des del març 
del 2020, quan es va generalitzar la feina a casa per evitar con-
tagis i mantenir centenars de serveis operatius.

En aquests temps hi ha hagut molt poca reglamentació oficial des 
que va començar la Covid. Però un dels canvis més importants es 
va produir el gener del 2022. En aquell moment, va haver-hi una co-
municació oficial de l’empresa Prisa que exigia a totes les seccions 
del mitjà de comunicació “anar presencialment el 50% del temps”

En aquests moments, a més de l’ordre de tornar a treballar a la 
redacció adreçada a tots els periodistes, des de la direcció de 
l’empresa s’ha obert “un procés per regular el teletreball”. Com 
en altres mitjans de comunicació, el teletreball no estava inclòs 
dins del conveni de l’empresa ja que abans de la pandèmia era 
una opció que no es contemplava. Ja hi ha una reunió per a 
principis de febrer per parlar del tema.

Pel que fa a la valoració per part dels empleats del teletreball, 
segons ha pogut saber El Confixdencial Digital, el malestar dels 
redactors no és extensible a tots els membres de la plantilla. 
Fonts de la redacció especifiquen que hi ha diferència entre els 
periodistes que redacten informació i els editors de continguts. 
(Font: ECD)

Premsa escrita/França: la inflació 
travessa el llindar dels quioscos

La majoria dels editors de premsa diària francesa es preparen 
per augmentar o ja han revisat el preu de venda dels seus diaris 
en paper. Així, La Croix ha ajustat el seu preu en 30 cèntims 
(+12%), de 2,40 euros a 2,70 euros des del 30 de desembre. 
Des d’aquest mes, Le Monde, Le Figaro i Les Echos també van 
revisar el seu preu de venda als quioscos per arribar als 3,40 
euros els dies feiners enfront dels 3,20 euros anteriors (+6%).

Les ofertes de cap de setmana de Le Monde i Echos també 
augmenten en 20 cèntims, però no la de Figaro. Libération tam-
bé apuja 20 cèntims la seva tarifa entre setmana, fins als 2,70 
euros. Finalment, el diari esportiu L’Equipe revisa el seu preu en 
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paper en 10 cèntims (+4%), fins a 2,30 euros des del 2 de gener 
(3,30 euros els dissabtes amb la revista). Només Le Parisien 
manté el seu preu de venda en 1,90 euros per emissió, que 
s’havia apujat, però, 10 cèntims el setembre del 2022.

Alguns títols regionals de premsa diària (PQR) també seguei-
xen el moviment. Le Télégramme costa 10 cèntims més a des 
del 2 de gener, a 1,30 euros els dies feiners (+8%). Le Dauphi-
né Libéré, L’Alsace o fins i tot les Dernières Nouvelles d’Alsace 
havien experimentat un augment idèntic a principis de desem-
bre de 2022.

Aquesta explosió d’augments de preus, que s’ha convertit en 
habitual a principis d’any natural, es produeix en un context 
d’inflació de costos. “Per continuar finançant sense comprome-
tre la qualitat de la informació, estem abocats a practicar aquest 
augment de preus, sobretot a causa de la duplicació del preu 
del paper diari, així com dels efectes de la inflació, en particular 
pel que fa a l’energia”, justifica Pierre Louette, CEO del grup 
Les Echos – Le Parisien. La tona de paper, que es cotitzava per 
uns 400 euros a principis del 2021, val ara més de 1.000 eu-
ros. Com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, l’augment del 
cost de l’energia penalitza la premsa escrita a tots els nivells, 

tant pel que fa a la producció com a la distribució. Com tots els 
sectors, la premsa no és immune als costos de producció des-
bocats. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
  

Formació al Col·legi de Periodistes

Wordpress per a periodistes: el què i el com d’un gestor 
de continguts web.- Curs presencial. Tortosa. Dimecres 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 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 corporativa i 
els nous canals d’informació.
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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, 
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.

Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Tercera 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 2, 9, 16 
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i 23 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - En aquest nou curs, dirigit 
per Pilar Yépez, coneixerem les últimes novetats i funcionalitats 
aparegudes a TikTok, Whatsapp Business, Instagram i LinkedIn 
i analitzarem com aprofitar-les al màxim per a la nostra estra-
tègia social.

Vídeo storytelling amb el mòbil per a xarxes socials.- Curs 
presencial. Barcelona. Divendres 3 i 10 de febrer (De 10.00h a 
14.00h) - Amb un mòbil en tenim prou per a produir vídeos de 
qualitat excel·lent. De vegades, però, saber gravar bones imat-
ges no és suficient. També cal saber com explicar una història. 
Jordi Flamarich ens ensenyarà estratègies narratives per a 
crear vídeos que impactin i mantinguin l’atenció de l’audiència, 
prioritzant la producció de vídeos per a xarxes socials.

Com monetitzar el teu propi contingut.- Curs on line sense 
restricció horària. Del dilluns 9 de gener al dijous 9 de febrer 
(12 hores) - Aquest curs, impartit per Adrià Caballero, ensenya 
altres maneres de generar ingressos amb el teu contingut, a 
banda de les visites i la publicitat. Després d’acabar el curs, tin-
dràs al cap moltíssimes més idees i possibilitats de monetitzar 
el teu blog, podcast o canal de Youtube. 

Optimització de SEO.- Curs on line sense restricció horària. 
Del dimecres 11 al dimarts 31 de gener (10 hores) - L’objectiu 
d’aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, és entendre que el SEO 
és un procés d’optimitzacio continu i constant en què l’auditoria 
i l’anàlisi es converteixen en palanques per implementar millo-
res. Partint dels coneixements adquirits en el curs d’Introducció 
al SEO, entendrem cap a on va el SEO actualment, repassarem 
SEO intern i extern de forma més tècnica i amb més profunditat 
i aprendrem a auditar la nostra execució diària. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CP)
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La realitat del sector publicitari i els 
seus treballadors
Per Javier San Román, editor del Grup Control Publicitat / Re-
vista CTLR

Els problemes econòmics figuren a la sisena posició (39%) d’un 
rànquing d’inquietuds dels professionals de la publicitat en què 
estan molt per sobre “no tenir prou temps lliure” (51%) o “no 
poder dedicar temps de qualitat a la gent que m’importa” (49%).
En un mateix mes s’han donat a conèixer dues investigacions 

sobre l’estat actual del sector publicitari els resultats del qual 
es podrien creuar per treure’n conclusions agregades molt in-
teressants i significatives sobre el futur d’aquesta indústria i 
els seus treballadors. El primer ho ha publicat L’Observatori de 
la Publicitat, un consorci promogut per l’Associació Espanyo-
la d’Anunciants en col·laboració amb altres associacions del 
sector. En aquest primer estudi hem sabut, entre altres coses, 
que amb les seves 44.356 empreses registrades el 2021, darrer 
any estudiat, el concepte “Publicitat i estudis de mercat” aporta 
l’1,42% del teixit empresarial espanyol i gestiona, d’una ma-
nera o una altra, aquest 1,22% del PIB que suposa la inversió 
publicitària sumada a la massa salarial. La taxa de creixement 
d’aquestes empreses arriba al 3,2% anual, una dada que po-
dria considerar-se satisfactòria i, no obstant, amaga una realitat 
inquietant també reflectida a l’Observatori: set de cada deu em-
preses del sector publicitari no tenen assalariats, i el 99% de les 
agències espanyoles tenen menys de 20 empleats. 

L’atomització i l’autogestió no només són una realitat, sinó tam-
bé una tendència, ja que això ja es venia observant en anys 
anteriors. Sense entrar en debats sobre si la mida importa, i per 
a què concretament ha d’importar, és inevitable que aquesta 
dada faci llum sobre el debat entorn de la pèrdua de lideratge 
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i ascendència dels publicitaris entre els anunciants, sobretot si 
tenim en compte que sempre que se’n parla surten a col·lació 
les grans consultores com un dels competidors més forts en 
aquestes tasques d’acompanyar els clients en funcions estratè-
giques més que tàctiques.

Poc després de conèixer aquestes dades, el Club de Creatius 
publicava el seu molt interessant estudi sobre la salut emocio-
nal i mental a la indústria creativa, basat fonamentalment en en-
trevistes a professionals d’agències (el 69% de les realitzades) 
i més concretament del departament creatiu (el 63%). Segons 
aquesta investigació, la salut mental dels publicitaris amb prou 
feines passa de l’aprovat raspat. Concretament, un 5,6; i la nota 
la hi posen ells mateixos. Com és lògic, les causes d’aquesta 
insatisfacció expressada pels entrevistats poden ser diverses, 
i moltes no s’han d’atribuir necessàriament a la professió que 
han triat, encara que probablement la insatisfacció sigui con-
substancial a qualsevol professió relacionada amb allò artístic 
o creatiu. El que sorprèn, i pot tenir alguna cosa a veure amb 
les dades comentades anteriorment sobre l’Observatori, és que 
els enquestats no es queixin principalment per la baixa remu-
neració sinó per qüestions més relacionades amb l’autoestima, 
l’estrès i les dificultats per conciliar vida familiar i laboral. Els 

problemes econòmics figuren a la sisena posició (39%) d’un 
rànquing d’inquietuds en què estan molt per sobre “no tenir 
prou temps lliure” (51%) o “no poder dedicar temps de qualitat 
a la gent que m’importa” (49%). En vista d’aquest estudi, i si no 
som tan cínics com per pensar que un salari més alt serviria 
per arreglar els altres motius per a la infelicitat, podem conclou-
re que el que es troba a faltar és qualitat de vida, un ambient 
de treball estimulant i valoració pròpia i aliena. Els autors de 
l’estudi diuen que els creatius i els publicitaris reclamen temps 
per formar-se,

La gran pregunta derivada de la cruïlla de les conclusions de 
l’Observatori amb les de l’estudi sobre la salut mental és si la 
tendència a l’atomització i l’autogestió (set de cada deu empre-
ses de publicitat no té empleats) és el millor camí per satisfer 
les demandes de llibertat creativa, conciliació, estabilitat o mo-
tivació. Uns diran que sí, altres diran que no.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix ampliar la informació amb el molt 
interessant estudi sobre la salut emocional i mental a la indús-
tria creativa, del Club de Creativos. CLICAR AQUÍ (Il·lustració: 
blogs.ucontinental.edu)
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La futura Llei Europea de Llibertat 
dels Mitjans, tot un repte
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunica-
ció / Comunicació 21

  
Es van complint els terminis fixats per a implantar la Llei Eu-
ropea de Llibertat dels Mitjans de Comunicació. La iniciativa 
d’aquesta futura llei se centra en els recents esdeveniments en 
alguns països de la UE que afecten la propietat, la gestió o el 
funcionament de determinats mitjans que apunten cap a una 
creixent ingerència en aquest sector.

D’aquesta manera, i segons la Comissió Europea, la iniciativa 
té per objecte garantir un millor funcionament del mercat dels 
mitjans de comunicació de la UE mitjançant l’augment de la 
seguretat jurídica i l’eliminació dels obstacles en el mercat in-
terior. És previst que les normes estableixin un mecanisme per 
incrementar la transparència, la independència i la rendició de 
comptes de les accions que interessen en el mercat dels mi-
tjans, la llibertat i el pluralisme dins de la Unió Europea.

La proposta de llei té obert un període perquè editors, profes-
sionals o qualsevol ciutadà pugui enviar a la comissió de treball 
els seus comentaris. El termini de presentació acaba a mitjanit 
del dilluns vinent, dia 23 de gener. La consulta, oberta i demo-
cràtica, s’ha plantejat clarament perquè la Comissió vol saber 
el que pensa la ciutadania i els professionals dels mitjans. A 
partir de la data fixada, la Comissió resumirà tots els comentaris 
rebuts i els remetrà al Parlament Europeu i al Consell per ali-
mentar el debat legislatiu. Els comentaris rebuts es publicaran 
igualment en el web de la Comissió.

(Tot i que el passat 14 de desembre a Comunicació 21 
s’especulava sobre si les associacions catalanes d’editors de 
premsa no generalista –AMIC, APPEC i ACPC– compartien la 
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intenció i el sentit de la Comissió de proposar aquesta Llei Eu-
ropea de Llibertat de Mitjans, desconec a hores d’ara si alguna 
d’aquestes entitats ha tramès o no algun comentari a la comis-
sió de treball.)

La proposta per a una futura Llei Europea de Llibertat dels 
Mitjans de Comunicació es deriva del compromís polític de la 
presidenta Ursula von der Leyen, que va anunciar la iniciativa 
en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió de 2021. Més enda-
vant, la presidenta va insistir en el paper de la informació com 
a bé públic, reconeixent que els mitjans no són com les altres 
empreses. i que la seva independència s’hauria de protegir en 
l’àmbit de la UE.

Segons l’esmentada proposta, el sector dels mitjans forma part 
de l’ecosistema industrial cultural i creatiu, “un dels 14 ecosis-
temes industrials essencials per a una recuperació inclusiva i 
sostenible, així com per a la doble transició (verda i digital) de 
l’economia europea”. La proposta reconeix que els serveis de 
mitjans no només són un sector econòmic important i dinàmic, 
sinó que també juguen un paper vital per garantir un àmbit cívic 
saludable, assegurant les llibertats econòmiques i els drets fo-
namentals, inclosa la igualtat.

En el context de la proposta per a l’elaboració de la nova llei, es 
posa de manifest que “els mitjans independents, i en particular 
els mitjans de comunicació, proporcionen accés a una pluralitat 
d’opinions i representen fonts d’informació fiables tant per als 
ciutadans com per a les empreses. Ajuden a formar l’opinió pú-
blica i coadjuven els ciutadans i les empreses a formar opinions 
i decisions informades”. El text destaca també que els mitjans 
juguen un paper crucial en la preservació de la “integritat de 
l’espai d’informació europeu i són essencials per al funciona-
ment de les nostres societats i economies democràtiques”.

La proposta tampoc obvia que, gràcies a les tecnologies digi-
tals, cada cop és més possible accedir als serveis de mitjans a 
través de fronteres i per diferents mitjans, mentre que la com-
petència en l’espai dels mitjans digitals és cada cop més inter-
nacional, i diu: “La Unió Europea ja és un referent mundial en 
aquest camp, i aquesta proposta reforçarà i organitzarà encara 
més l’espai europeu d’informació”.

Els promotors d’aquest projecte de llei que està tirant endavant, 
de moment sense impediments i amb una àmplia col·laboració 
de professionals i ciutadans, van recordar en la presentació 
del projecte que els proveïdors de serveis de mitjans europeus 
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també s’enfronten a una creixent interferència en les seves 
decisions editorials i en la seva capacitat per oferir serveis de 
mitjans de qualitat (és a dir, serveis produïts de manera inde-
pendent i d’acord amb els estàndards periodístics) en el mercat 
interior, i feien referència als informes anuals de la Comissió 
sobre l’estat de dret i el monitor del pluralisme dels mitjans.

Davant la problemàtica derivada per la fragmentació de les 
garanties destinades a evitar la ingerència en la llibertat edi-
torial de tots els mitjans i a l’heterogeneïtat de les garan-
ties que s’ofereixen als mitjans de servei públic en matèria 
d’independència, la Comissió pretén que aquest fet no provo-
qui distorsions en les condicions de competència en l’àmbit del 
mercat intern.

La proposta reconeix que l’assignació opaca i desequilibrada 
dels recursos econòmics genera obstacles en el mercat inte-
rior, així com condicions heterogènies de competència. En 
particular, s’argumenta: “l’opacitat dels sistemes de mesu-
ra de l’audiència propietaris, i els biaixos inherents a aquests 
sistemes, distorsionen els fluxos d’ingressos publicitaris, amb 
conseqüències negatives, en particular, per als proveïdors de 
serveis de mitjans i desavantatges als competidors que oferei-

xen serveis de mesura de l’audiència complint els estàndards 
acceptats de la indústria”. En aquest punt es reconeix un fet tan 
important com real: “el mercat interior també es veu distorsionat 
per l’assignació opaca i injusta de la publicitat estatal (és a dir, 
fons públics utilitzats amb finalitats publicitàries), a la qual de 
vegades es dona prioritat als proveïdors de serveis nacionals, 
o s’utilitza per promoure i subvencionar determinats mitjans de 
manera disfressada”.

En la proposta de reglament, s’escriu que “la publicitat estatal 
s’ha d’entendre en sentit ampli, com la que cobreix activitats 
de promoció o autopromoció dutes a terme per, per a o en nom 
d’una àmplia gamma d’autoritats o entitats públiques, entre les 
quals hi ha els governs, les autoritats o els organismes regula-
dors i les empreses de propietat estatal o sota el control estatal 
en diferents sectors, a escala nacional o regional, o els governs 
locals d’entitats territorials que superin el milió d’habitants. Això 
no obstant, la definició de publicitat estatal no ha d’incloure els 
missatges d’emergència de les autoritats públiques quan siguin 
necessaris, per exemple en casos de catàstrofe natural o sa-
nitària, accident o altres incidents sobtats que puguin causar 
danys als individus”.
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Estem davant d’una llei absolutament garantista, que vol que la 
societat aprofiti els fruits del mercat interior dels mitjans de co-
municació. Així, en el punt 11 es diu que “és essencial garantir 
no només les llibertats fonamentals reconegudes pel Tractat, 
sinó també la seguretat jurídica que els destinataris dels serveis 
de mitjans de comunicació necessiten per al gaudi dels benefi-
cis corresponents”. Segons els legisladors, aquests destinataris 
han de tenir accés a serveis de mitjans de qualitat, que hagin 
estat creats per periodistes i editors de manera independent 
i en consonància amb els estàndards periodístics, de manera 
que facilitin informació fiable, incloses les notícies i els contin-
guts relatius a assumptes d’actualitat.

Destaco, per acabar, el reconeixement de la futura llei cap als 
periodistes i editors, dels quals escriu: “són els actors princi-
pals en la producció i la prestació de continguts fiables de mi-
tjans de comunicació, en particular informant sobre notícies o 
assumptes d’actualitat”. I reconeix, com a essencial, protegir 
la capacitat dels periodistes per recopilar, verificar i analitzar 
informació, inclosa la facilitada de manera confidencial. El text 
és contundent: “mitjans i periodistes han de poder comptar amb 
una protecció sòlida de les fonts i les comunicacions periodísti-
ques, inclosa la protecció contra l’ús de tecnologies de vigilàn-

cia, ja que sense aquesta protecció es podria dissuadir les fonts 
d’assistir els mitjans de comunicació a la informació al públic 
sobre assumptes d’interès general. Com a conseqüència, la lli-
bertat dels periodistes d’exercir la seva activitat econòmica i 
complir el seu paper vital de ‘guardians públics’ podria veure’s 
menyscabada, cosa que repercutiria negativament en l’accés 
als serveis de mitjans de comunicació de qualitat. La protecció 
de les fonts periodístiques contribueix a la protecció del dret 
fonamental consagrat a l’article 11 de la Carta”.

Conforta i vitaminitza que la Unió reconegui que els mitjans 
tenen un paper decisiu en la configuració de l’opinió pública, 
contribuint a fer que els ciutadans participin en els processos 
democràtics. És raonable, doncs, que els estats membres es-
tableixin normes i procediments en els seus sistemes jurídics 
que garanteixin una avaluació de les concentracions al mer-
cat dels mitjans que puguin tenir efectes significatius sobre el 
seu mateix pluralisme o la independència editorial. La futura 
Llei Europea de Llibertat dels Mitjans de Comunicació, que el 
mes vinent entrarà en la tercera i definitiva etapa abans de la 
seva aprovació definitiva, sembla que n’és una bona mostra. 
(Il·lustració: Maldita.es)
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Com s’aplica la regla 80-20 a les 
pàgines vistes i a la interacció?
Per Redacció de Chartbeat i la col·laboració de Cynthia Vu, de 
l’equip de Data Science de Chartbeat

La regla del 80-20, també coneguda com el principi de Pareto, 
és la idea que aproximadament el 80% dels resultats provenen 
del 20% dels esforços. A la pràctica, això podria prendre la for-
ma d’una granja on el 80% de les hortalisses provenen només 
del 20% dels cultius o d’un negoci on el 20% dels clients repre-
senten el 80% dels ingressos. Independentment de la indústria, 
la proporció real és menys instructiva que la idea que alguns 
esforços generen més valor que altres i identificar aquests fac-
tors de valor pot augmentar l’eficiència i la productivitat.

Quan es tracta de publicar, identificar els articles que impulsen 
la part del lleó dels lectors té avantatges evidents. Armats amb 
aquesta informació, els editors no només podrien replicar el ti-
pus de contingut que condueix al ROI, sinó que també podrien 
utilitzar eines d’optimització per aplicar els trets d’èxit d’aquest 
segment a la cua llarga de contingut que té un públic més reduït.

Per determinar fins a quin punt el món editorial s’adhereix a la 
regla 80-20, el nostre equip de Data Science va analitzar milers 
de llocs web de més de 70 països per entendre quin percentat-
ge d’articles generen la majoria de pàgines vistes i com la pro-
porció pot variar segons factors com la mida del lloc. i temàtica. 
Aquí teniu el que hem après.

El 80% de les pàgines vistes provenen del 20% (o menys) 
del contingut
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Amb tota la nostra investigació, tenir una gran xarxa de socis 
globals és molt beneficiós. Més important que l’accés a les dades 
en brut, però, és saber controlar-les i analitzar-les. En particular, 
amb aquesta anàlisi, si no controlem la mida del lloc, les troballes 
es desviaran cap al comportament dels llocs més grans i enfos-
quim una lectura real de les editorials petites i mitjanes. 

Per exemple, si mirem el conjunt de la nostra xarxa des del ge-
ner del 2022 fins al setembre del 2022, trobem que el 80% de 
les pàgines vistes provenen d’un 6% dels articles. Tanmateix, 
quan agrupem les nostres troballes per amfitrió, veiem que la 
majoria de llocs obtenen el 80% de les pàgines vistes a partir 
del 20% dels seus articles o menys. En tots els amfitrions, la 
mitjana és del 21%. La diferència d’aquestes dues lectures pro-
porciona la nostra primera pista que com més gran sigui un lloc, 
més concentrades estaran les seves pàgines vistes als seus 
articles de millor rendiment.

Comparació de pàgines vistes i interacció
Les pàgines vistes són només una mètrica a incloure en una es-
tratègia d’optimització de contingut. Per a un context addicional, 
també vam examinar la distribució de Engaged Time a la nostra 
xarxa. Hem trobat que la implicació està encara més concentra-

da a la part superior que les pàgines vistes. De fet, el mateix 20% 
dels articles representen més del 90% del temps de participació.

Com difereix la cobertura de pàgines vistes segons la mida del lloc
Com hem esmentat anteriorment, a mesura que els llocs aug-
menten, el percentatge d’articles que representen la majoria de 
pàgines vistes es redueix. Per examinar més de prop aques-
ta tendència a diferents mides de públic, hem dividit la nostra 
investigació en quatre categories. Tiny és qualsevol lloc amb 
menys de 1.000 pàgines vistes per dia, Small és qualsevol lloc 
amb 1.000-10.000 pàgines vistes per dia, Medium és qualsevol 
lloc amb 10.000-100.000 pàgines vistes per dia i Gran és qual-
sevol lloc amb més de 100.000 pàgines vistes per dia.
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Com veiem al gràfic anterior, els llocs més grans requereixen 
menys articles per generar la majoria del seu trànsit. Els llocs 
grans obtenen el 80% de les pàgines vistes només a partir del 
14% dels articles, mentre que els llocs petits distribueixen el 
mateix percentatge de trànsit al 35% dels articles. Per als llocs 
petits, és del 27% i els llocs mitjans, de mitjana, el 21%. Això 
reforça la idea que, mentre que els llocs més grans poden apro-
fitar uns quants articles virals per a un trànsit important, els llocs 
més petits han de confiar en una amplitud més àmplia de con-
tingut per fer el mateix.

Com difereix la cobertura de pàgines vistes segons el tema
A més de la mida del lloc, també vam examinar la influència del 
tema en la concentració de pàgines vistes. Com a recordatori, 
quan vam analitzar totes les categories de llocs de la nostra 
xarxa, vam trobar que el 80% de les pàgines vistes són genera-
des per una mitjana del 21% dels articles. Quan aprofundim en 
algunes categories individuals, trobem que les pàgines vistes 
es concentren en un percentatge d’articles una mica menor. 

Per a Notícies i Mitjans, el 20% dels articles aporten el 80% de 
les pàgines vistes. Per a Esports i Finances, és del 19%, i per a 
Arts i Entreteniment, és del 18%. A mesura que els temes es fan 

més nínxols, hi ha una mica més de concentració de pàgines 
vistes, però no s’allunya massa de la tendència 80-20.

Pàgines vistes per país
Igual que la mida del lloc i la temàtica, també volíem veure com 
varia l’amplitud del contingut segons el país. Tingueu en comp-
te que el país fa referència al país del lector en lloc de l’editor.

Si es desglossen geogràficament, trobem que algunes nacions 
com Espanya, l’Índia i el Brasil tenen un rendiment inferior al 
nivell del 20%, mentre que altres com el Regne Unit i Austràlia 
tenen més amplitud de lectors amb un 25,8% i un 22,1%, res-
pectivament. Per a regions molt per sota del llindar del 20%, hi 
ha una oportunitat encara més gran d’optimitzar el contingut de 
baix rendiment.

Utilitzeu la regla 80-20 per avaluar el vostre propi contingut
Quan el lloc web mitjà obté el 80% del total de pàgines vis-
tes del 20% dels seus articles, es podria argumentar que hi ha 
massa contingut i massa poc temps per llegir-ho tot. Tot i que 
això pot ser cert a l’escala de la nostra xarxa global, hi ha més 
matisos i oportunitats per als llocs web individuals.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’equilibri correcte d’acció variarà d’un lloc a un altre, però hi ha 
algunes vies que cada editor hauria d’explorar. Un és despriorit-
zar els temes menys populars per invertir més temps i recursos 
en una quantitat menor d’articles d’alt impacte. Els seguidors de 
la regla 80/20 assenyalen l’augment de l’eficiència i la producti-
vitat com un dels principals beneficis de l’ús del marc.

L’altra opció és diagnosticar i optimitzar les mancances del 
contingut en el segment de baix rendiment. En qualsevol dels 
escenaris, les analítiques històriques i en temps real proporcio-
nen la informació necessària per ajudar a identificar els tipus 
de contingut en què invertir i després mesurar l’èxit d’aquests 
esforços. (Gràfics: Chartbeat)
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Com Finlàndia ensenya a detectar 
desinformació?
Per Vanguardia de Coahuila, Mèxic / NYT

  
A les escoles, els nens estan aprenent a detectar fake news i 
contingut irresponsable; aquest país s’ha caracteritzat per ser 
líder en resiliència contra la manipulació. Una lliçó habitual que 
Saara Martikka, una mestra a Hämeenlinna, Finlàndia, ensenya 
als seus alumnes és la següent: mostra articles noticiosos als 
estudiants de vuitè grau. Junts discuteixen: quin és el propòsit 
de l’article? Com i quan es va escriure? Quines afirmacions són 
centrals de l’autor?

Martikka va afirmar: “Només perquè és una cosa bona o una cosa 
agradable no vol dir que sigui veritat o sigui vàlida”. En una classe 
el mes passat, va mostrar als estudiants tres tiktoks i van debatre 
les motivacions dels creadors i l’efecte que els vídeos hi van tenir.

La seva meta, com la d’altres docents a Finlàndia, és ajudar els 
estudiants a aprendre a identificar la informació falsa.

Finlàndia es va ubicar al primer lloc d’entre 41 països europeus 
en resiliència contra la desinformació per cinquena vegada 
consecutiva en una enquesta publicada a l’octubre passat per 
Open Society Institute a Sofia, Bulgària. Queda clar que l’èxit 
de Finlàndia no és només el resultat del seu sistema educatiu 
sòlid, que és un dels millors al món, sinó també és degut a un 
esforç concertat per ensenyar a estudiants sobre notícies fal-
ses. L’alfabetització de mitjans és part del pla d’estudis central 
a nivell nacional que comença des de preescolar.

Leo Pekkala, director de l’Institut Nacional Audiovisual de Fin-
làndia, va opinar: “Sense importar el que el mestre estigui en-
senyant (ja sigui Educació Física, Matemàtiques o Llengua), 
has de pensar: ‘OK, com incorporo aquests elements al meu 
treball amb nens i persones joves?’”.
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Resiliència a la desinformació
Després de Finlàndia, els països europeus que van obtenir les pun-
tuacions més grans per resiliciència a la desinformació a l’enquesta 
d’Open Society Institute van ser Noruega, Dinamarca, Estònia, Ir-
landa i Suècia. Els països més vulnerables a la desinformació van 
ser Geòrgia, Macedònia del Nord, Kosovo, Bòsnia i Hercegovina, 
així com Albània. Els resultats de l’enquesta es van calcular sobre 
la base de qualificacions per llibertat de premsa, nivell de confiança 
en la societat i notes en lectura, ciència i matemàtiques.

Els Estats Units no van ser inclosos en l’enquesta, però altres 
sondejos mostren que la informació enganyosa i la desinforma-
ció s’han tornat més freqüents des del 2016 i que la confiança 
dels nord-americans als mitjans informatius és a prop del punt 
més baix. Una enquesta de Gallup, publicada a l’octubre, va des-
cobrir que només el 34% dels nord-americans van confiar que 
els mitjans massius reporten les notícies completes, de manera 
precisa i justa, un percentatge una mica més alt que la xifra més 
baixa registrada per la organització, el 2016. A Finlàndia, el 76 
per cent dels habitants consideren els diaris impresos i digitals 
com a fiables, segons una enquesta encarregada per un grup 
comercial que representa diaris finlandesos que es va realitzar 
per IRO Research, una companyia de recerca de mercat.

Finlàndia té avantatges per contrarestar la desinformació. El 
sistema d’escoles públiques es troba entre els millors del món. 
L’educació universitària és gratuïta. Hi ha una gran confiança 
en el govern i Finlàndia va ser un dels països europeus menys 
afectats per la pandèmia. Els mestres són molt respectats.

A més d’això, el finès és parlat per al voltant de 5.4 milions de 
persones. Pekkala va assenyalar que els articles que contenen 
falsedats que són escrits per parlants no nadius poden, de ve-
gades, ser identificats amb facilitat a causa d’errors gramaticals 
o de sintaxi.

Detectar la manipulació
Tot i que als mestres a Finlàndia se’ls exigeix que ensenyin 
alfabetització de mitjans, tenen molta discreció sobre com dur a 
terme les lliçons. Martikka, la mestra de secundària, va comen-
tar que els encarregaven als estudiants que editessin els seus 
propis vídeos i fotografies perquè veiessin com era de fàcil ma-
nipular la informació. Una mestra a Hèlsinki, Ana Airas, afirma 
que ella i els seus estudiants van buscar termes com “vacuna-
ció” i van discutir com funcionaven els algorismes de cerca i per 
què els primers resultats podrien no sempre ser els més fiables. 
Altres docents també van assegurar que en els últims mesos, 
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durant la guerra a Ucraïna, van fer servir llocs informatius rus-
sos i mems com a base per a la discussió sobre els efectes de 
la propaganda finançada per l’Estat.

Finlàndia, que comparteix una frontera al voltant de 1.300 qui-
lòmetres amb Rússia, va desenvolupar els seus objectius na-
cionals per a educació de mitjans el 2013 i va accelerar la seva 
campanya per ensenyar els estudiants a detectar desinforma-
ció els anys següents. Päivi Leppänen, una coordinadora de 
projecte a l’Agència Nacional per a l’Educació de Finlàndia, una 
institució governamental, va asseverar que l’amenaça de desin-
formació russa en temes com la intenció de Finlàndia d’unir-se 
a l’OTAN “no ha canviat els fonaments del que fem, però ens ha 
demostrat que aquest és el moment per al qual ens hem estat 
preparant”.

Tot i que els adolescents de l’actualitat han crescut amb les 
xarxes socials, això no vol dir que sàpiguen com identificar i 
protegir-se davant de vídeos manipulats de polítics o articles 
informatius a TikTok. De fet, un estudi publicat l’any passat a 
British Journal of Developmental Psychology va descobrir que 
l’adolescència podria ser el moment en què es creu més en 
teories de conspiració. Els autors de l’estudi van anotar que un 

factor que hi contribueix podrien ser les xarxes socials, amb la 
influència que tenen sobre les creences de la gent jove sobre 
el món.

Tot i així, el govern finlandès assenyala que els estudiants es-
tan entre el grup més susceptible de ser vulnerable. Pekkala va 
manifestar que, ara que els programes estan en marxa per a les 
persones joves, el govern utilitza les biblioteques com a centres 
per ensenyar les persones de més edat a identificar informació 
en línia que té la intenció d’enganyar.

Per a mestres de qualsevol grup eteri, crear lliçons efectives pot 
ser un repte. Mari Uusitalo, una mestra de secundària i batxille-
rat a Hèlsinki, va relatar: “És molt més fàcil parlar de literatura, 
que hem estat estudiant durant centenars d’anys” (Fotografia: 
Finnish school/ScienceNordic)
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Cinc perspectives per al 2023, de les 
tendències a la realitat
Per Garcia Media 

L’any 2022 ens va deixar diversos senyals que marquen una 
consolidació de canvis en la manera com ens relacionem amb 
la informació i les notícies. L’impacte en el periodisme, el dis-
seny, el branding, l’administració de dades entre d’altres varia-
bles comencen a entrar en un nou escenari.

És relliscós i vaporós intentar predir o fins i tot traçar algu-
nes línies projectuals sobre l’esdevenir i encara més pel que 
fa a la comunicació. De tota manera alguns canvis que hem 

vist aquest any, pocs per ser justos, van començar molts anys 
abans que aquest 2022 que culmina. Aquests canvis ens van fer 
reflexionar sobre la manera com ens vam comunicar, dissenyar 
i informar. A García Media creiem que les transformacions de 
l’era moderna no només són necessàries, sinó també en molts 
aspectes, productives. És aquest procés al qual li posem l’ull 
i el qual ens inspira per continuar fent allò que més estimem: 
escriure, pensar i dissenyar.

1 – El mobile first, de la tendència a la realitat

• Natius digitals a les redaccions mobile first.- Aquest any hem 
vist un progrés molt gran pel que fa a la creació de contingut per 
a dispositius mòbils. El que és difícil de determinar és en quin 
moment es completarà l’evolució cap a redaccions que des-
envolupin en la seva totalitat contingut “mobile-first”.No podem 
deixar de banda les noves tecnologies que s’han adaptat per 
als diferents tipus de serveis. Una redacció nodrida de nadius 
digitals i de continguts orientats a telèfons mòbils hauria de con-
tinuar sent una tendència creixent.

Informació relacionada:
• La versió mòbil: el futur per al New York Times (ami.info)

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.ami.info/la-version-movil-futuro-new-york-times.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

• Perspectives per al 2023, una nova era per a les redaccions 
(garciamedia.com.ar)
• Com els mitjans poden atraure les audiències mòbils (ijnet.
org/es)
• How newsrooms can adopt a mobile-first mindset (ijnet.org/
en)
• Mobile matters — and publishers must remember that, even 
when resources are limited (poynter.org)

2 – El silenciós avanç de la intel·ligència … artificial

• Intel·ligència artificial i el periodisme.- Actualment, els ordina-
dors han evolucionat de manera que poden veure i reconèixer 
objectes en un vídeo o una fotografia. Sense dubtes que el món 
IA, en conjunt amb la visió artificial, ens portaran a un processa-

ment del llenguatge que canviarà completament l’entramat de 
relacions en la comunicació. Si juntament amb la intel·ligència 
artificial hi ha dades, hi ha possibilitat de fer periodisme. De fet 
ja hi ha un ús de la IA de diverses maneres, com qualsevol font 
de dades en temps real esdevenen un tímid i petit aspecte de la 
utilització d’automatismes. Cada vegada més se’n va estenent 
l’ús, de manera baixa intensitat però avança, l’ideal és que no 
es perdin de vista alguns conceptes canònics, personalitzar la 
informació, contextualitzar-la, conèixer les audiències i altres 
variables que potenciaran alhora l’ús de la IA i la comunicació.

Informació relacionada:
• IA: per a què es pot fer servir en periodisme i què estan fent 
els mitjans (laboratoriodeperiodismo.org)
• Joan Cwaik: «La revolució que vivim és molt més humana que 
no pas tecnològica» (perfil.com)
• Com impacta el desembarcament de la intel·ligència artificial 
al periodisme (unidiversidad.com.ar)
• L’ús de la intel·ligència artificial al periodisme (informauva.
com)
• Artificial Intelligence in Journalism: Where is Media Headed? 
(analyticsinsight.net)
• Americans tendeix a no saber AI en journalism (futurity.org)
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• De màquines i homes: periodisme i automatització (enrique-
dans.com)

3 – Tens un bot al teu xat?

 L’aprenentatge automàtic i els xat-bots.- L’aprenentatge au-
tomàtic ha crescut de tal manera que la majoria dels serveis 
s’han tornat molt populars gràcies a l’atenció dels chatbots. La 
ja lluny i per sort superada pandèmia, els va potenciar més per 
necessitat que per amor. El conjunt de respostes immediates a 
xats o pàgines webs seguirà el seu curs per completar un ampli 
ventall de possibilitats però els fets indiquen avui que des de fa 
anys enrere ja es començava a debatre sobre utilitzar i aprofitar 

les possibilitats dels xat-bots i altres eines d’automatització. La 
realitat de la invasió a Ucraïna va posar en evidència diverses 
punts importants per al periodisme: la quantitat d’informació 
que circula moltes vegades (com el cas d’una guerra) supera 
la capacitat de processament, de verificació i, per tant, la qua-
litat de la informació queda entredit. Davant de fets disruptius, 
l’allau de dades continuarà sent incontenible. És indefugible 
que així sigui en un món cablejat per la globalització i els es-
deveniments relacionats amb un impacte difícils de saber on 
comencen i conclouen en la seva influència.

Informació relacionada:
• Eines i mitjans que pots seguir per assabentar-te del que està 
passant a Ucraïna (maldita.es)
• Chat-Bots: una eina desaprofitada pel periodisme? (planeta-
chatbot.com)
• La BBC utilitza chatbots per donar context a notícies comple-
xes (ijnet.org/ca)
• What is AI xatbot phenomenon ChatGPT and could it replace 
humans? (theguardian.com)
• Personal lending increases four times faster than wages 
(www.bbc.com)
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4 – La saturació que va donar vida al breu

  • L’auge de TikTok i les noves generacions audiovisuals.- La 
manera com ens relacionem i llegim informació, muta. Fins i tot 
més ràpidament del que podem arribar a assimilar. Pot sonar ja 
sobre dit (i així serà) però la pandèmia i el tancament associat, 
la saturació informativa que venim suportant des de fa anys, 
la massificació d’eines i plataformes que ens permeten produir 
continguts des del palmell de la mà amb el nostre telèfon mòbil 
potencien ipotenciaran aquest nou escenari on ens trobem com 
a prosumidors d’informació. Els formats breus sobretot audio-
visuals, van renéixer. La qualitat i la veracitat? Dilema encara 
sense resolució. En aquest context TikTok es va anar convertint 
a la velocitat de la llum al medi social més popular entre la 
població més jove (i la no tan jove també). Dades: el juliol del 
2022, la plataforma comptava amb un abast potencial de 1023 

milions d’usuaris més grans de 18 anys. Aquest panorama, amb 
l’auge de les xarxes socials encara amb vida, només augmen-
tarà. Més dades: amb vídeos de només 15 segons, TikTok va 
irrompre de manera indefugible entre nens de 8 i 16 anys, arri-
bant l’any 2019 a les 1.500 milions de descàrregues i als 500 
milions d’usuaris. TikTok no para de créixer des que l’any 2017 
l’empresa xinesa ByteDance la va comprar per 1.000 milions de 
dòlars. Aquestes dades ja configuren una perspectiva a futur 
i un enorme desafiament per a tots els que ens dediquem a 
qualsevol branca de la comunicació, el disseny i el periodisme. 
El que passa avui, repercutirà en el futur.

Informació relacionada:
• El millor si és breu, Tik Tok (garciamedia.com.ar)
• Què cal fer des del periodisme davant l’ascens de TikTok? 
(fundaciongabo.org)
• És possible fer periodisme a TikTok? (infobae.com)
• El periodisme s’ha enlairat sobtadament a TikTok: el que els 
editors han de saber (adepa.org.ar)
• Periodisme en temps de TikTok (cfpdudgvirtual.org)
• 10 consells per a periodistes en l’ús de TikTok (periodismo.com)
• TikTok no és enemy of journalism. It’s just a new way of rea-
ching people (theguardian.com)
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• Journalism has suddenly taken off on TikTok: What publishers 
need to know (pressgazette.co.uk)
• Journalism in the age of TikTok (businesstimes.com)

5. L’era del brànding

 • De les dades a l’emoció.- Juntament amb la massificació en 
l’ús de dades i el canvi en la manera com a les audiències van 
començar a relacionar-se amb les marques, el desenvolupament 
del branding va passar a tenir una preponderància central. Po-
dríem dir que la tenia des del començament de la comunicació, 
però des d’uns anys enrere, va augmentar la importància perquè 
aquesta importància es va traslladar del cervell, al cor. De la raó 
a l’emoció. La marca que es construeix pensant en aquest tipus 
de relació amb les seves audiències/consumidor/ciutadà se’l fa 

projectant-la més enllà del producte/servei en si. La utilització de 
les dades per crear i pensar un pla de branding més enllà dels 
desenvolupaments tradicionals, ha obert una oportunitat immen-
sa i alhora va potenciar la relació humana entre la marca i les 
seves audiències. És una nova realitat o escenari on ens movem 
quan es tracta de crear un diàleg amb les audiències. Res no 
indica que canviï el 2023, sinó que per contra, s’aprofundeixi.

Informació relacionada:
• L’art de narrar històries que connecten persones (garciamedia.
com.ar)
• Branding i dones (garciamedia.com.ar)
• Branding, tipografia i la construcció de la identitat (garciame-
dia.com.ar)
• Comunicació & Branding (comunicologos.com)
• Branding i Branding Digital. Una estratègia única i dues mane-
res de fer (puromarketing.com)
• Les noves regles del Branding i els mitjans socials (marketin-
gyconsumo.com)
• Branding in the Age of Social Media (hbr.org)
• Com influeixen les xarxes socials en el màrqueting de les mar-
ques (nielsen.com/ca)
(Les il·lustracions d’aquest Dossier són també de García Media)
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Televisions locals i educació 
mediàtica
Per Francesc-Josep Deó, coordinador de la revista digital @
aulamedia / Aula Media

Malgrat el gran consum de pantalles (internet, mòbil, platafor-
mes, televisió, etc.) que tenen els adolescents d’avui dia, són 
molt pocs els nois i les noies que tenen un contacte directe amb 
els mitjans de comunicació.

Algunes escoles i instituts veien el potencial que té l’audiovisual, 
i sobretot la motivació que genera entre l’alumnat, han desen-

volupat televisions escolars al centre, proposant un projecte 
que va més enllà de la producció escolar puntual d’un vídeo. Un 
projecte que suposa un esforç extra del professorat del centre 
però també una gran implicació de l’alumnat en el seu apre-
nentatge a l’hora de realitzar la programació i l’emissió, normal-
ment per internet.

Però més enllà dels projectes de les televisions escolars, que 
cal valorar per la seva perseverança i treball pedagògic, hi ha 
una altra forma d’apropar els mitjans audiovisuals a l’alumnat: 
els mitjans de proximitat.

Aquests dies, preparant una taula rodona, he rellegit un article 
sobre les televisions locals i la seva vinculació amb l’educació 
i me n’he adonat que malgrat que han passat més de dues 
dècades de l’escrit, la situació és molt similar. Per tant podríem 
afirmar que no hem aprofitat del tot les potencialitats i les nom-
broses sinergies que es poden derivar d’aquest potent binomi: 
televisió local i centre educatiu.

En aquell article, fent un exercici de síntesi, proposàvem una 
tipologia d’activitats i col·laboracions, que encara avui podríem 
fer servir:

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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“Les col·laboracions entre les televisions locals i els centres do-
cents generen activitats que podríem dividir en tres grans blocs: 
a) les activitats audiovisuals de referència o aproximació al mitjà 
televisiu, b) les activitats de suport didàctic relacionades amb el 
currículum i c) les activitats d’integració que ofereixen a l’alumnat 
la possibilitat de participar directament en la programació.”

Malgrat el gran consum de pantalles (internet, mòbil, platafor-
mes, televisió, etc.) que tenen els adolescents d’avui dia, són 
molt pocs els nois i les noies que tenen un contacte directe amb 
els mitjans de comunicació.

Algunes escoles i instituts veien el potencial que té l’audiovisual, 
i sobretot la motivació que genera entre l’alumnat, han desen-
volupat televisions escolars al centre, proposant un projecte 
que va més enllà de la producció escolar puntual d’un vídeo. Un 
projecte que suposa un esforç extra del professorat del centre 
però també una gran implicació de l’alumnat en el seu apre-
nentatge a l’hora de realitzar la programació i l’emissió, normal-
ment per internet.

Però més enllà dels projectes de les televisions escolars, que 
cal valorar per la seva perseverança i treball pedagògic, hi ha 

una altra forma d’apropar els mitjans audiovisuals a l’alumnat: 
els mitjans de proximitat.

Aquests dies, preparant una taula rodona, he rellegit un article 
sobre les televisions locals i la seva vinculació amb l’educació 
i me n’he adonat que malgrat que han passat més de dues 
dècades de l’escrit, la situació és molt similar. Per tant podríem 
afirmar que no hem aprofitat del tot les potencialitats i les nom-
broses sinergies que es poden derivar d’aquest potent binomi: 
televisió local i centre educatiu.

En aquell article, fent un exercici de síntesi, proposàvem una tipolo-
gia d’activitats i col·laboracions, que encara avui podríem fer servir:

«Les col·laboracions entre les televisions locals i els centres do-
cents generen activitats que podríem dividir en tres grans blocs: 
a) les activitats audiovisuals de referència o aproximació al mitjà 
televisiu, b) les activitats de suport didàctic relacionades amb el 
currículum i c) les activitats d’integració que ofereixen a l’alumnat 
la possibilitat de participar directament en la programació.»

Però perquè no hem explorat totes les possibilitats, educatives 
i també comunicatives, que tenen els mitjans locals -concreta-
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ment les televisions- i l’educació d’infants i joves? En el mateix 
article intentàvem respondre a aquesta pregunta, apuntant al-
guns dels motius o causes:

“- Les poques activitats de referència i de suport didàctic que es 
realitzen en els centres docents i que en molts casos podrien 
desembocar en activitats d’integració o com a mínim en una 
col·laboració més estreta amb la televisió local.

– El poc interès de la majoria de les televisions locals per in-
tegrar en la seva programació informació dels centres docents 
(actes, activitats, etc.), menystenint així els centres com una 
entitat sociocultural més del municipi o la comarca.

– La manca de relació que hi ha entre l’interès didàctic del pro-
grama realitzat per l’alumnat -procés i continguts- i la qualitat 
-tècnica i formal- que es reclama des de les televisions locals.”

Segur que n’hi ha moltes més raons per explicar per què són 
tan escasses les ‘experiències d’integració’ d’escoles i instituts 
en l’espai televisiu local, en la programació de les televisions.
Per sort sempre hi ha grans excepcions que mostren el camí a 
seguir. És el cas del Canal SET de Santa Eulàlia de Ronçana, 

on tenen diferents programes escolars (El Cargol Noticiari o 
l’IES Informa) integrats, des de fa temps, en la programació 
de la televisió. També cal mencionar, entre altres, la proposta 
de l’Ull Crític de Cugat Mèdia, on des del mateix mitjà local fan 
propostes d’activitats per treballar l’Educació Mediàtica.

Però malgrat estar en un mateix ecosistema -el local- la majo-
ria de les televisions de proximitat i els centres docents viuen 
d’esquena uns dels altres, desaprofitant una forma senzilla 
d’implementar l’Educació Mediàtica. En aquest sentit pensem 
que hi ha 55 televisions locals o comarcals a Catalunya que 
estan emetent actualment, sigui per via TDT o via TVIP per in-
ternet.

Podríem dir que la implicació dels centres en la programació 
de les televisions locals o comarcals potser una forma molt in-
teressant de treballar l’Educació Mediàtica des d’una perspec-
tiva global. Ja que l’alumnat pot desenvolupar diferents activi-
tats i aprenentatges sobre la creació, disseny dels programes 
i els gèneres televisius; coneixent les formes de producció de 
l’audiovisual i els processos de redacció d’una notícia, la selec-
ció de les imatges, etc.
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D’aquesta forma l’alumnat, tant de Primària com de Secundària, 
no només es converteix en protagonista del seu propi aprenen-
tatge, sinó que a més a més, coneix les rutines productives del 
món audiovisual, desmitificant així els mitjans de comunicació 
audiovisuals. (Fotografia: Aula Media)
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