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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Organitzacions de la societat civil insten a vetllar per la protecció dels informants
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Sindicat de Periodistes de Catalunya reclama mesures contra la creixent precarietat del sector

COMUNICACIÓ DIGITAL
The New York Times s’estanca en ingressos publicitaris i anticipa una caiguda de facturació el primer trimestre

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La Comissió Europea publica un informe sobre les repercussions de la publicitat digital en la privadesa, els editors i els anunciants

NOVES EINES
L’eina d’analítica creada per Marfeel i un ex professional d’El Confidencial arrasa a les redaccions

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El necessari “art de vendre” subscripcions digitals

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els podcasters primer volien les nostres orelles. Ara també volen els nostres ulls
TRIBUNA: Suplements setmanals propers a la seva desaparició
PETIT REPORTATGE: Vuit tasques que ChatGPT pot fer per als periodistes
ANÀLISI: LinkedIn està millorant el seu joc cap a la xarxa social preferida
DOSSIER: Oferir serveis addicionals, construir comunitat, i altres consells per reduir la cancel·lació de subscripcions
OPINIÓ: Tot comença a estar més clar, dins la gravetat de la situació
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Organitzacions de la societat civil 
insten a vetllar per la protecció dels 
informants
Per APM

  
Els experts en protecció d’informants Xnet, Whistleblowing In-
ternational Network (WIN), Government Accountability Project, 
Signals Network i Blueprint for Free Speech han expressat en 
un comunicat la seva preocupació per la manca de “compromís 
polític seriós” del Govern espanyol per transposar la Directiva 
de la UE sobre la protecció d´informants.

Abans d’ahir, 7 de febrer, el Senat votava el projecte de llei de 
defensa dels informants/alertadors (Llei reguladora de la pro-
tecció de les persones que informen sobre infraccions normati-
ves i de lluita contra la corrupció) aprovada el 23 de desembre 
de 2022 a la darrera sessió plenària del Congrés del 2022.

WIN -del qual són membres associats actius a Espanya Xnet, 
The Government Accountability Project, The Signals Network i 
Blueprint for Frees Speech - adverteix que  en la forma actual 
i sense les esmenes que Xnet ha recomanat als grups polítics 
al Senat, el projecte de llei podria ser “desastrós per als infor-
mants i fins i tot impugnable davant la UE”.

Anna Myers, directora executiva de WIN, i Tom Devine, director 
jurídic del Government Accountability Project, afirmen: “És alar-
mant veure que els legisladors a Espanya una vegada més no 
aconsegueixen comprendre el valor i la importància de protegir 
els informants com una de les formes més efectives de preve-
nir la corrupció i identificar els abusos de poder amb antelació 
suficient per aturar el dany. Si ho fessin, estarien lluitant perquè 
Espanya tingués la millor llei d’Europa. En canvi, el missatge 
per a la gent d’Espanya és ‘parla sota el teu risc’”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Segons l’enquesta de població nacional de Blueprint for Free 
Speech, la majoria dels espanyols volen proteccions reals per 
als informants. Segons l’informe Índex de Percepció de la Co-
rrupció de Transparència Internacional (2022), aquest és el se-
gon any consecutiu en què Espanya registra un augment de 
la corrupció. La proposta de llei de denúncies que hauria de 
servir com un instrument efectiu i progressiu per lluitar contra 
la corrupció –prossegueix el comunicat– és ara merament un 
exercici formal per complir amb la transposició mínima exigida 
per la UE, han assegurat.

Falles de la llei
Segons WIN i Xnet, les principals falles de la llei són les se-
güents:

• La llei només empara la denúncia de fets “greus i molt greus”, 
deixant fora una infinitat d’altres infraccions com l’assetjament 
o l’abús de poder, quan s’han d’incloure totes les amenaces o 
els danys a l’interès públic.
• Els informants només estan protegits de facto si segueixen 
els canals oficials. Tot i això, la Directiva no ho especifica en 
cap moment. En casos de corrupció, això pot ser un parany. 
Significa que els empleats que la divulguin com a part dels deu-

res laborals estaran indefensos, encara que és quan més es 
necessita la veritat.
• La llei no protegeix de represàlies els qui divulguen informació 
que ja és al registre públic (encara que sigui parcialment), un 
fet que soscava el propòsit de qualsevol legislació sobre infor-
mants que és encoratjar i protegir el lliure flux d’informació per 
a la rendició de comptes institucional .

Es poden trobar més detalls de les esmenes proposades a la 
llei al lloc web de Xnet.

WIN va escriure a la Comissió Europea per advertir que el pro-
jecte de llei d’Espanya no només és “disfuncional” i “poc clar” 
, sinó que “viola” i corre el risc de “soscavar” aspectes clau de 
la Directiva de la UE. Quan els Estats membres com Espan-
ya adopten lleis que no protegeixen els informants com una 
qüestió de responsabilitat institucional i democràtica, corren el 
risc que no compleixin els requisits mínims de la Directiva de la 
UE (2019/1937) i estiguin subjectes a procediments d’infracció 
en virtut de la legislació de la UE. Encara més important, no 
donen a les persones que parlen en interès públic el poder de 
defensar-se de manera efectiva contra les represàlies dels mal-
factors. Això va en contra tant de la lletra de la llei com del com-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://xnet-x.net/es/xnet-enmendar-anteproyecto-ley-proteccion-informantes-ministerio-justicia/
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promís democràtic d’Espanya com a part de la UE de protegir 
els informants de manera adequada i eficaç, segons conclou la 
mateixa nota. (Infografia: apmadrid.es)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El Sindicat de Periodistes de 
Catalunya reclama mesures contra la 
creixent precarietat del sector
Per Racó Català

El 9è Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindi-
cat de Professionals de la Comunicació (SPC) que es va fer el 
passat cap de setmana, ha aprovat un pla d’acció per al pròxim 
mandat que té com a eixos principals la lluita contra la preca-
rietat laboral, la cobertura social dels periodistes a la peça i 
‘freelance’, i la defensa del periodisme de qualitat a partir de 
la regulació del dret a la informació de la ciutadania desenvo-

lupant legislativament l’article 52 de l’Estatut. El Congrés ha 
reelegit Francesc Ràfols com a president del sindicat.

El lema del congrés ‘periodisme assetjat: precarietat i desinfor-
mació’, ja expressava la preocupació dels membres del sindicat 
per aquestes qüestions, com es desprèn d’una enquesta inter-
na que l’SPC va fer a l’afiliació sobre les prioritats que haurien 
de marcar la tasca de la Junta que fos escollida en el congrés.

Els congressistes van aprovar l’informe de gestió de la junta 
sortint així com l’informe econòmic. També es va presentar la 
‘Radiografia dels mitjans de comunicació a Catalunya’, una re-
cerca sobre la situació laboral i professional en un gran nom-
bre d’empreses, que detalla principalment les dades dels més 
grans. Les conclusions són que cada cop “són pitjors les con-
dicions laborals, traduïdes en salaris baixos, jornades llargues, 
contractació irregular i altres situacions anòmales. Pressions a 
la feina, temes dels quals no es parla, menyspreu al fotoperio-
disme, interessos corporatius per sobre del dret a la informació 
de la ciutadania”.

Resolucions aprovades
Entre les resolucions aprovades, el IX Congrés, davant les 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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pròximes eleccions municipals del pròxim mes de maig, va ra-
tificar el manifest ‘democratització, professionalitat i estabilitat 
per garantir la qualitat dels mitjans locals’. Altres resolucions 
van ser el rebuig per l’acomiadament de la companya Olivia 
Malet del diari ‘Més’, edició de Tarragona, per raons que ente-
nen “només de represàlia sindical”; la reclamació del nomena-
ment per part del Parlament del Consell Assessor de Continguts 
i Programació de la CCMA; l’exigència al Ministeri de Treball 
d’aprovar l’Estatut de l’estudiant en pràctiques; la denúncia de 
l’actitud de la patronal de premsa diària en la negociació del 
sector que es mostra “tancada” a qualsevol millora que permeti 
corregir l’enorme precarietat que pateixen els i les treballadores 
de diaris i agències; així com el suport al fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, i el rebuig de l’SPC a la seva extradició 
als Estats Units.

El Congrés també es va felicitar que a l’acord de Pressupos-
tos de la Generalitat es contempli estudiar que l’Agència Ca-
talana de Notícies deixi de dependre directament del Govern i 
s’incorpori a la CCMA. (Fotografia: SPC)

Presentació dels “Criteris sobre 
el Tractament de les Violències 
Masclistes als Mitjans de 
Comunicació”

La seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes ha acollit la 
presentació del document “Criteris sobre el Tractament de les 
Violències Masclistes als Mitjans de Comunicació”. Aquestes 
recomanacions actualitzen i amplien les anteriors elaborades 
l’any 2009 i que s’adaptaven a la llei 5/2008 dels drets de les 
dones a erradicar la violència masclista. 

Les recomanacions inclouen totes les violències masclistes i un 
recull de textos publicats. Alhora esdevenen més curtes i con-
cises per facilitar la consulta dels periodistes i adaptades a una 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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realitat que s’ha modificat amb el pas del temps, de la legislació 
i la sensibilització social. L’actualització de la guia es va impul-
sar el passat mes de setembre en una trobada liderada per la 
vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Núria de 
José, i la delegada de gènere del Col·legi, Marta Corcoy.

Alguns dels punts més importants del nou document posen 
èmfasi en el tractament de les violències masclistes com una 
violència dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la 
dignitat de les persones, a posar el focus de la informació en 
l’agressor o fer visibles tots els tipus de violències. Les recoma-
nacions són una bona eina per recordar als mitjans de comu-
nicació i els periodistes que juguem un paper molt actiu en la 
conscienciació i el desafiament dels estereotips, així com en la 
lluita contra les actituds masclistes. 

El Butlletí us ofereix el text Criteris sobre el Tractament de les 
Violències Masclistes als Mitjans de Comunicació. CLICAR 
AQUÍ (Font: MAE - Infografia: radioassociacio.cat)

ISE tanca la seva edició 2023 amb la 
mirada posada en la producció de 
continguts

58.107 assistents de 155 països han omplert els pavellons de 
Fira Barcelona en el marc d’ISE 2023, fira dedicada a la indús-
tria audiovisual que s’ha obert definitivament a la indústria de la 
creació de contingut. Amb una barreja de creativitat i solucions 
tècniques, la nova zona va servir d’inspiració a integradors i 
usuaris finals en aquest sector apassionant i de creixement rà-
pid. Després d’aquest començament, aquest nou espai tornarà 
en una versió encara més impressionant per al 2024.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Al marge de tendències com l’aposta per la sostenibilitat, les 
microexperiències immersives o la versatilitat dels sistemes 
descentralitzats, moltes de les mirades d’ISE 2023 s’han posat 
a la nova zona de producció i distribució de continguts, que 
va debutar al pavelló 6. Amb una barreja de creativitat i so-
lucions tècniques, la nova zona buscava servir d’inspiració a 
integradors i usuaris finals acollint demostracions tècniques de 
companyies com Mediapro, CCMA, Brainstorm o Alfalite, en-
tre altres companyies, i conferències de noms destacats com 
Stephen Nuttal, responsable de televisió de l’America’s Cup de 
vela. (Fotografia: ConsorcioTec)

La FIP documenta 68 assassinats de 
professionals dels mitjans el 2022

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha publicat 
el seu 32è informe anual complet sobre periodistes i treballa-
dors/es dels mitjans de comunicació assassinats/des el 2022. 
La publicació documenta 68 assassinats de professionals dels 
mitjans, incloent atacs selectius, bombardejos i incidents mor-
tals en foc creuat. També hi va haver 11 morts per accidents i 
malalties.

La llista de pèrdues i tragèdies en el periodisme durant 2022 
està encapçalada pel recompte de morts a Ucraïna, on 12 pe-
riodistes i altres treballadors dels mitjans van ser assassinats, 
seguit de Mèxic (11), Haití (7), Pakistan (5), i Colòmbia i Filipi-
nes amb 4 morts cadascun.

La FIP afirma que la manca d’acció i de voluntat política per fer 
front a la impunitat dels crims comesos contra periodistes con-
tribueix a l’actual crisi de seguretat als mitjans de comunicació. 
Per això exigeix l’adopció d’una Convenció Internacional a les 
Nacions Unides dedicada a la protecció de periodistes i profes-
sionals dels mitjans.

“Aquesta publicació no només tracta dels nivells de violència 
dirigits contra periodistes i altres treballadors dels mitjans de 
comunicació, indicats pel gran nombre d’atacs contra ells, sinó 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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també de les causes subjacents”, ha declarat el secretari gene-
ral de la FIP, Anthony Bellanger. “Els detalls que conté aquest 
informe serveixen per documentar les amenaces, els actes re-
als de violència i la cultura d’impunitat, que donen compte de la 
persistent crisi de seguretat al sector del periodisme”, ha afe-
git. El Butlletí de l’AMIC us convida a descarregar-vos l’informe 
complet. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: ifj.org)

La UVic-UCC crea una càtedra 
de Màrqueting i Comunicació 
Empresarial amb Lluís Bassat
En un entorn competitiu i globalitzat com l’actual, el màrqueting 
i la comunicació empresarial esdevenen eines importants per al 
creixement i l’èxit de les empreses. Amb la intenció de contri-
buir al desenvolupament en aquest àmbit i d’aportar-hi coneixe-
ment, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC) ha creat la Càtedra Lluís Bassat de Màrqueting i 
Comunicació Empresarial, que aquest curs ha començat a des-
plegar les primeres accions. La càtedra compta amb la implica-
ció de Lluís Bassat Coen, fundador de Bassat Ogilvy i doctor 
honoris causa de la UVic-UCC.

Sota la direcció de Santiago Jordán Ávila i estretament vin-
culada a la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) i al grau 
en Màrqueting i Comunicació Empresarial de la UVic-UCC, la 
Càtedra “busca esdevenir un referent d’excel·lència pel que fa 
a la investigació, la formació i la difusió en aquest àmbit”, com 
assenyala Josep Burgaya, degà de la FEC. La implicació de 
Bassat en el projecte, suposa “comptar amb un dels profes-
sionals en màrqueting i publicitat de més prestigi a Espanya i 
al món, reconegut com un gran expert en la gestió i creació de 
grans marques, a través de la creativitat publicitària”, en parau-
les de Jordán.

Entre els objectius científics de la Càtedra, hi ha el de desenvo-
lupar recerca i innovació en el camp del Màrqueting i la Comu-
nicació Empresarial, i contribuir a la formació dels professionals 
del sector, com també investigar l’evolució dels públics pel que 
fa al consum dels mitjans i als criteris de selecció de marques i 
tendències. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_3607.pdf
https://www.uvic.cat/recerca/catedra-Lluis-Bassat-de-Marqueting-i-Comunicacio-Empresarial
https://www.uvic.cat/recerca/catedra-Lluis-Bassat-de-Marqueting-i-Comunicacio-Empresarial
https://ogilvybassat.wordpress.com/quienes-somos/
https://www.uvic.cat/centre/fec
https://www.uvic.cat/grau/marqueting-i-comunicacio-empresarial
https://www.uvic.cat/grau/marqueting-i-comunicacio-empresarial
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Els Pica d’Estats premien treballs d’El 
País, Cuatro, Ràdio Balaguer, La Mira i 
la Vanguardia

L’article Por las riberas del Segre. Brindis en la colina del vino, 
de Carlos Pascual, publicat a El País i corresponent a la ca-
tegoria de premsa escrita d’informació general, ha guanyat el 
Premi Especial de la 33a edició del Premi Turístic Internacional 
Pica d’Estats. El guardó s’atorga al millor treball dels vuit pre-
miats en les diferents modalitats.

Enguany, en la categoria de televisió s’ha distingit el progra-
ma Volando Voy. El Pallars Jussà, de Zanskar Producciones, 
conduït per Jesús Calleja i emès a Cuatro, i en ràdio el treball 
Noguera 432, territori d’ermites, dins del programa Camins del 
pla i la muntanya, realitzat per Nil Ortiz i Clara Adsuar i emès a 
Ràdio Balaguer.

Per la seva part, el premi al reportatge fotogràfic s’ha concedit 
a La roda de la vida comença a Llessui, del fotoperiodista Jordi 
Borràs, publicat a La Mira, i en internet s’ha guardonat la sèrie 
d’articles Juego de Damas, de Rosa Matas, a La Vanguardia.

En la modalitat de premsa especialitzada s’ha guardonat 
l’article El romànic a l’alt país d’Urgell, d’Albert Villaró, publicat 
a la revista Descobrir Catalunya, i en la de premsa internacional 
l’espai televisiu Food Safari Catalunha chapter 1, presentat pel 
xef Paulo Coelho Machado Neto i emès per les cadenes Globo 
TV Streaming Globoplay i Globo TV Cable Globosat.

Finalment, el premi als mitjans de comunicació locals de les 
Terres de Lleida se l’ha endut el treball De Turisme per les Ga-
rrigues, de Xavier Franch, publicat al periòdic infantil bimestral 
SomCanalla.

Els Pica d’Estats estan dotats amb 5.000 euros per a cada ca-
tegoria, excepte l’especial, amb 10.000 euros. Aquest guardó 
es va introduir com a novetat amb motiu de la 30a edició i s’ha 
mantingut com un estímul més per als participants. Enguany 
s’han presentat un total de 138 treballs, 50 menys que en 
l’anterior edició.

El jurat estava presidit pel degà del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, Joan Maria Morros, i format pels periodistes Fran-
cesc Canosa, Santiago Costa, Josep Cuní, Pepa Fernández, 
Lluís Foix, Teresa Macià, Mariano Palacín Laura Alcalde, presi-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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dent a la demarcació de Lleida del Col·legi. Ha exercit de secre-
tari el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre. (Font: Comunicació21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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The New York Times s’estanca en 
ingressos publicitaris i anticipa 
una caiguda de facturació el primer 
trimestre
Per Dircomfidencial

L’increment sostingut de subscripcions digitals a The New York 
Times va impulsar el creixement de fins a un 12% en el ne-
goci generat l’últim trimestre del 2022, un total de 667 milions 
de dòlars. Aquest període va coronar el segon any després del 
2020 amb més noves altes per al diari,  que va començar el 
2023 amb gairebé 9,6 milions de subscriptors, però aquesta 
bona evolució contrasta amb el que va passar amb els ingres-

sos publicitaris. Amb tot just un 1,4% de millora, aquesta partida 
encara un primer trimestre del 2023 a la baixa.

Especialment magre va ser l’augment del facturat per publicitat 
digital,  un 0,6%, per sota del 2,6% de millora en l’associada al 
producte imprès . Els 179 milions que sumen entre les dues xi-
fres suposen només el 27% del total d’ingressos i d’aquest per-
centatge la planificació en línia aporta una mica més del 62%.

El creixement a pitjor ritme de la publicitat davant de les subs-
cripcions  és una constant  a The New York Times però en el pe-
ríode de referència la xifra es va veure afectada per les circum-
stàncies macroeconòmiques i el seu efecte sobre la inversió 
general en mitjans, tal com han acusat altres actors del sector. 
En aquest context els ingressos directes que arriben des dels 
lectors són encara més importants  i en el cas del diari novaior-
quès es van incrementar en gairebé un 18% per sumar 269 
milions de dòlars .

Aquesta dada va venir impulsada per l’arribada de 240.000 
nous clients digitals durant el trimestre que van deixar la xifra 
total en 8,8 milions al final de l’any passat. I les perspectives per 
al futur immediat són positives en la mesura que la companyia 
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estima que els diners que suposen aquests subscriptors  aug-
mentaran entre un 13 i un 16% al començament d’aquest any .

Gràcies a aquesta facturació The New York Times pot conti-
nuar digerint  les pèrdues  que li ocasiona The Athletic, que va 
completar el període amb 6,9 milions de dòlars en negatiu. Ha 
restat 36 milions a l’editora des de la seva adquisició , encara 
que el 2021 va arribar a perdre fins a 55, mentre que els seus 
ingressos han millorat un 65% i van arribar a 85,7 milions en 
aquesta recta final del 2022.

En tot cas la companyia va aconseguir completar 2022 amb  mi-
llors beneficis operatius del previst,  una mica més de 347 milions 
de dòlars, sobre 2.300 milions de facturació total. (Fotografia: NYT)

Les marques que financen periodisme 
haurien de ser feliços publicant 
anuncis en articles generats per IA?
La gran pregunta: els anunciants amb la intenció de donar su-
port al periodisme de qualitat estaran encantats de pagar una 
prima per aparèixer al costat d’aquestes històries?

Les tendències:  la notícia que BuzzFeed va utilitzar ChatGPT 
per crear una part dels seus articles va ser rebuda positivament 
pels mercats. A principis de gener, el lloc de notícies i assesso-
rament financer Cnet va anunciar que feia temps que utilitzava 
la intel·ligència artificial per crear articles i que tenia la intenció 
de continuar augmentant aquesta pràctica. 

Què cal tenir en compte:  potser la consideració més important 
per a qualsevol editor que vulgui utilitzar contingut generat per 
IA és l’impacte que tindrà en la seva estratègia de cerca.

Podeu llegir l’article sencer de Chris Sutcliffe des d’aquest en-
llaç. (Font: MAE – infografia: The Drum)
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IAB Spain presenta l’estudi d’àudio 
digital 2023

IAB Spain ha presentat l’Estudi d’Àudio Digital 2023, patrocinat 
per Audioemotion i Iki Group i elaborat en col·laboració amb 
Elogia. Segons l’estudi, el consum d’Àudio Digital es consolida 
a Espanya amb 19,3 milions d’oients. 

El podcast guanya terreny (54%) i incrementa el seu abast en 
10 punts respecte a l’edició anterior de l’estudi, situant-se ja 
com el tercer format més escoltat, després de la música digital 
(77%) i la ràdio en línia en directe (61%). El 60% dels oients 
consumeix diàriament Audio Digital i 7 de cada 10 ho escolten 
quan fan tasques de casa, mentre que 6 de cada 10 ho fan du-
rant els desplaçaments. 

Pel que fa a la percepció de la publicitat, el 75% dels oients re-
corden haver escoltat publicitat mentre consumia Audio Digital. 
La quantitat de publicitat és raonable per al 63%, per a un 61% 
aporta informació i un 60% creu que ajuda a conèixer noves 
marques/productes. Us oferim l’Estudi d’Àudio Digital 2023, de 
IAB Spain. CLICAR AQUÍ 

El diari digital iSabadell publica el seu 
Anuari 2022

El diari digital iSabadell, associat a 
l’AMIC, edita per segon cop el seu 
anuari en paper. L’Anuari 2022 iSa-
badell repassa els fets més des-
tacats de l’any a Sabadell. A més, 
incorpora un dossier temàtic titulat 
Capital de la Cultura Catalana 2024, 
el qual tracta les expectatives i peti-
cions que pot generar la designació 
de Sabadell com a Capital de la Cul-
tura a Catalunya l’any 2024.
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L’anuari 2022 consisteix en una revista de 84 pàgines i també 
és el tret de sortida del Premi Sabadellenc de l’Any 2022, ja que 
s’anuncien els finalistes i el procés d’elecció d’aquest premi.

Aquest especial es pot obtenir a través de la subscripció al diari 
digital iSabadell, la qual també dona dret a altres avantatges. 
(Font i infografia: Redacció AMIC)

Nova assignatura a la UNAV

El proper curs, Fcomunav/Facultat de Comunicació – Universi-
tat de Navarra, activarà una assignatura pionera: Artificial Inte-
lligence in Journalism. Es trata de la primera assignatura sobre 
este tema en una carrera de Periodisme a España.

L’assignatura combinarà el coneixement conceptual amb 
l’aprenentatge pràctic sobre les tecnologies d’intel·ligència arti-
ficial, aplicades a la investigació, la verificació, la producció i la 
distribució de continguts periodístics. Fugint tant de l’optimisme 
il·lús com de la nostàlgia d’un periodisme superat, la Facultat 
diu que explorarà amb els alumnes les oportunitats i els riscos 
de tota aquesta revolució. Pocs temes tan rellevants ara mateix 

per a la formació dels periodistes. Portaran l’assignatura els ca-
tedràtics Clara González Tosat i Ramon Salaverria, que tenen 
un gran desafiament al davant. (Font: MAE)
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La Comissió Europea publica un 
informe sobre les repercussions de la 
publicitat digital en la privadesa, els 
editors i els anunciants
Per Moisés Barrio Andrés, lletrat del Consell d’Estat, professor 
de Dret Digital / Bloc Clabe

Aquest treball ha aplegat proves que, en conjunt, indiquen que 
hi ha raons de pes per reformar la publicitat digital. Indica que 
l’statu quo és insostenible per als ciutadans, editors i anun-
ciants.

La publicitat digital basada en la recopilació de dades perso-
nals, el rastreig i l’elaboració massiva de perfils pot tenir conse-

qüències no desitjades sobre els drets de protecció de dades, 
la seguretat, la democràcia i el medi ambient. Però hi ha po-
ques proves independents que donen suport a les afirmacions 
que l’ús d’un seguiment i una elaboració de perfils a gran escala 
suposi un avantatge significatiu en comparació dels models de 
publicitat digital que no ho fan. Això reforça la posició dels ac-
tors que tenen el major control i coneixement del comportament 
dels internautes en línia i debilita la capacitat d’altres actors, es-
pecialment anunciants i editors, per comunicar-se directament 
amb els clients. També ha creat una crisi de responsabilitat.

Aquest estudi assenyala l’existència de llacunes en el marc re-
gulador que podrien fer que persistissin molts dels problemes 
assenyalats. Cal millorar la transparència i la rendició de comp-
tes, augmentar el control dels particulars sobre com s’utilitzen 
les dades personals per a la publicitat digital i abordar una sèrie 
d’obstacles que dificulten anunciants i editors “conèixer la seva 
audiència”.

Un pessic de les conclusions
El document diu textualment: “D’una banda, la manca de trans-
parència en l’ecosistema de la publicitat digital significa que, en 
diverses àrees importants, les dades no estan disponibles, no 
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estan disponibles a nivell de la UE o dels estats membres, o no 
són proporcionades per fonts independents del sector. 

Per exemple, tot i que les autoritats de competència espanyo-
les, franceses i del Regne Unit han realitzat estudis que ofe-
reixen una visió de l’estructura del mercat en aquests països, 
bona part de la informació que contenen aquests estudis no 
està disponible a nivell de la UE ni per a la majoria dels estats 
membres de la UE. Això vol dir que la disponibilitat de dades de 
quota de mercat a nivell de la UE és limitada, cosa que fa més 
difícil avaluar la importància relativa de les grans plataformes, 
els intermediaris i els editors. 

Una investigació addicional en aquesta àrea facilitaria l’avaluació 
del grau de consolidació del mercat i de les experiències dels 
competidors de les grans plataformes. Això seria especialment 
útil per al mercat intermediari, on el panorama competitiu a nivell 
dels estats membres és especialment opac. Més transparència 
en les diferents fonts d’ingressos de les grans plataformes (per 
exemple, com a intermediaris i com a editors), especialment a 
nivell de la UE, també facilitaria l’avaluació de l’impacte de les 
intervencions polítiques”.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Study on 
the impact of recent developments in digital advertising on pri-
vacy, publishers and advertisers, editat per Publications Office 
of the EU (europa.eu) CLICAR AQUÍ (infografia: 
epceurope.eu)

La inversió publicitària va augmentar 
un 2,5% durant el 2022

La inversió publicitària ha augmentat un 2,5% durant el 2022, 
davant les dades de l’any anterior. Assolint aquest any la xifra de 
6.523 milions d’euros, davant dels 6.366 milions del 2021. Així ho 
indica l’estudi Índex d’inversió publicitària i2p 2022 , un informe 
que presenta una estimació de la inversió publicitària elaborat 
per Media Hotline en col·laboració amb Arce Media-Auditsa.

Entre les conclusions de l’estudi, destaca que el conjunt dels 
mitjans tradicionals , que representen el 43,4% del mercat, 
han disminuït la seva inversió publicitària un 0,3% el 2022. 
D’aquests, la televisió és el canal que registra la disminució més 
gran, amb una baixa del 4,8%, registrant una xifra d’inversió de 
1.694 milions d’euros i representa el 27,3% del mercat.
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Com detalla l’informe, el canal Radio creix un 7,5% i arriba al 
2022 als 401,5 milions d’euros, davant els 372,6 milions d’euros 
obtinguts per aquest canal l’any passat. En el cas de la Prem-
sa, el format paper evidencia un creixement del 2,1%, mentre 
que el format Digital cau en un 0,1%. A la suma dels dos for-
mats s’assoleixen els 733,1 milions d’euros. La inversió publici-
tària evidencia un augment del 0,9%.

Exterior augmenta un 18,1%, fins a assolir els 373 milions 
d’euros. En el cas de la inversió publicitària a Revistes en for-
mat paper s’evidencia una reculada de l’1,4%, mentre que el 
digital creix un 8%. La suma dels dos formats arriba als 151,8 
milions d’euros, amb un creixement total del 2,7%. Dominicals 
disminueix un 1,5% mentre Cine augmenta un 47,1%.

Les Xarxes Socials i Search representen el 38,6% de parti-
cipació de mercat. La inversió en xarxes socials augmenta en 
un 6,1% fins a assolir els 1.020 milions d’euros, mentre que el 
search arriba a 1.500 milions d’euros, cosa que és igual a un 
creixement del 4,5%. (Font: MAE)

Un informe de l’IAS troba que la 
majoria dels experts en mitjans estan 
preocupats pel canvi de polítiques 
que afecten les seves compres de 
mitjans digitals

Un estudi de l’IAS (Integral Ad Science) descobreix les pers-
pectives dels consumidors nord-americans i dels experts en 
mitjans digitals sobre el futur de la publicitat que prioritza la 
privadesa i el paper de les solucions de qualitat dels mitjans per 
fer avançar la indústria.

Dels resultats sorgeixen preocupacions substancials dels con-
sumidors pel que fa a la seguretat de la seva informació per-
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sonal en línia, el desconeixement de la legislació de privadesa 
de dades per regular la recollida i l’ús de les seves dades per-
sonals i els nivells elevats de malestar amb l’ús de les seves 
dades en línia amb finalitats publicitàries.  

L’informe aprofundeix en una desconnexió pel que fa a 
l’important que és que els professionals dels mitjans entenguin 
la política de privadesa de dades, el seu grau de preocupació 
sobre com les polítiques afectaran el seu treball i què estan fent 
les organitzacions per navegar per aquests canvis.

El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir l’informe de l’IAS The 
Future of Privacy-First Advertising. CLICAR AQUÍ (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: integralads)

Estat de preparació de la sostenibilitat 
en la publicitat digital

IAB Europe, l’associació industrial líder a nivell europeu per 
a l’ecosistema de màrqueting i publicitat digitals, ha anunciat 
aquesta setmana els resultats del seu nou informe “Estat de 
preparació - Sostenibilitat en la publicitat digital” . L’enquesta 

va rebre 256 enquestats de 29 mercats europeus i comparteix 
idees clau sobre fins a quin punt avança la indústria de la pu-
blicitat digital en el seu camí cap a l’oferta de publicitat digital 
sostenible.

Principals troballes:
► El 55% dels enquestats creu que la seva empresa ha iniciat o 
ha fet progressos significatius en el seu camí cap a la reducció 
de CO 2 e. No obstant això, el 18% encara no s’ha iniciat ni s’hi 
ha pensat encara.

► Pel que fa al que estan fent aquestes empreses, el 50% 
ha fet o està fent una auditoria de sostenibilitat, el 46% té un 
lideratge dedicat a la sostenibilitat i el 46% ha creat una llista 
de verificació.
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► Quan se li va preguntar quins eren els tres reptes princi-
pals per a les empreses, la sostenibilitat és un dels tres reptes 
principals, situant-se just per sota de l’orientació i mesurament 
sense galetes.

Amb els resultats d’aquest treball d’IAB Europe es desprèn que 
una combinació de mesures, estàndards i solucions serà clau 
per impulsar la sostenibilitat en la publicitat digital. El repte de 
conciliar els diversos requisits de sostenibilitat de la normativa, 
els inversors, els competidors, els anunciants, els empleats i 
els consumidors és enorme i exigirà molt a tots els participants 
del mercat. Podem llegir l’informe d’IAB Europe: CLICAR AQUÍ  
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Gift Campaign)

Les vuit principals tendències de la 
indústria publicitària el 2023 segons 
Dentsu España
Dentsu España ha presentat l’informe Vuit oportunitats per a 
les marques. Trends 2023. Es tracta d’una anàlisi que recull les 
principals tendències als mitjans a tenir en compte aquest any 
per les marques i els professionals del màrqueting. L’estudi re-

vela com poden els anunciants aprofitar els canvis que s’estan 
produint en el comportament dels consumidors per créixer en 
aquest entorn.

Experts de Carat, iProspect i dentsu X, les tres agències de 
mitjans del grup Dentsu a l’estat espanyol, han elaborat aquest 
estudi que revela com la pressió econòmica accelerarà aquests 
canvis en les persones, els mitjans i les marques.

Les tendències clau per al 2023, es divideixen en tres  grans 
categories: contingut, commerce i comunitat. Cadascuna de les 
tendències s’analitza amb més detall a l’informe Vuit oportuni-
tats per a les marques. Trends 2023, que inclou suggeriments 
perquè els professionals i les marques els apliquin a les seves 
estratègies de màrqueting. Us oferim aquest treball de Dentsu 
España. CLICAR AQUÍ (Font: MAE)

Tendències de comunicació, màrqueting 
i creativitat, un informe d’Everton

Evercom i les seves divisions de Comunicació Financera, Co-
municació Corporativa i Assumptes Públics, B2B, Consum, Di-
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gital i Creativitat han elaborat un informe que recopila  les 25 
tendències més destacades de l’àmbit de la comunicació, el 
màrqueting i la creativitat, que esdevindran imprescindibles als 
plans estratègics d’empreses i marques. 

El  live commerce, l’experiència aplicada al contingut web, el 
podcast màrqueting o la tiktokització de continguts són alguns 
exemples de les tendències que serviran com a full de ruta del 
sector al llarg d’aquest any.

La Comunicació, el Màrqueting i la Creativitat són claus en el 
posicionament i la imatge de les marques, pertanyin al sector 
que pertanyin. A la indústria del gran consum veurem com els 
vídeos curts, propis de Tik Tok, es converteixen en el format 
estrella per a les marques alhora que es produirà un canvi de 

rol dels influencers que, el 2023, seran molt més amos de la 
seva pròpia narrativa amb l’objectiu de connectar de manera 
més real i efectiva amb la seva audiència. A nivell digital, el live 
commerce reinventarà l’experiència de compra. El secret del 
seu èxit radicarà en la seva proposta interactiva i en el valor 
agregat que ofereix al consumidor, que se sentirà molt més par-
tícip durant tot el procés.

Som davant una tendència que porta a que a les organitzacions 
es lluiti de forma proactiva per una millor organització i per la 
construcció d’una cultura corporativa forta i sòlida. En línia amb 
aquests objectius, els termes ‘sostenibilitat’ i ‘activisme’ es lli-
garan al de Comunicació Corporativa per convertir-se en actius 
reputacionals, com també ho seran els mateixos líders de les 
companyies, que jugaran un rol cada vegada més estratègic en 
aquestes. Podeu llegir l’informe d’Everton, només cal CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Techno-
cio)
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Les publicacions de Moda, Lifestyle, 
Bellesa i Salut s’emporten el 25% de 
la inversió a Branded Content

El Branded Content s’ha convertit en una eina de comunicació 
clau per als grups editorials per poder donar més visibilitat als 
seus mitjans i aconseguir ingressos extra d’una manera senzilla 
i no intrusiva. Segons dades del darrer estudi de Getfluence, 
les publicacions de Lifestyle, Moda, Bellesa i Salut s’emporten 
el 25% de la inversió a Branded Content a Espanya. Per da-
rrere hi hauria la premsa generalista amb el 13,9%. Després 
hi anirien altres publicacions especialitzades: les d’Electrònica 
i Tecnologia amb el 4,60% i les de Finances, amb el 4,59%. 
Altres publicacions que també estan aconseguint monetitzar el 
Branded Content són els mitjans de Viatges i Turisme (4,38%) i 
Llar i Jardineria (4,35%).

Enfront dels mitjans que han triat gestionar aquesta nova via 
d’ingressos de manera interna, molts altres han apostat per 
confiar en plataformes que permeten centralitzar i simplificar tot 
el procés de creació i publicació d’articles patrocinats per guan-
yar temps. En plataformes com Getfluence, els mitjans arriben 

a una visibilitat superior davant de marques tant nacionals com 
internacionals, aconsegueixen ingressos extra de forma recu-
rrent, i poden controlar de forma senzilla totes les campanyes 
de Branded Content.

Segons dades de Digiday+, el Branded Content ja és la sego-
na font d’ingressos més important per als mitjans, només per 
darrere del Display Advertising. Els nous formats del Branded 
Content com els branded podcasts o els branded social posts 
oferiran més opcions als grups editorials daconseguir els seus 
objectius de facturació. (Font: La Pûblicidad)

Havas dissenyarà el pla estratègic 
digital i social media de Nedgia

Nedgia, distribuïdora de gas natural que pertany al Grup Na-
turgy, ha elegit Havas com el seu nou partner estratègic digital 
després de la celebració d’un concurs entre agències creatives. 
Així, Havas des de les seves oficines de Madrid i Barcelona, 
treballarà durant els propers dos anys per a la distribuïdora.

Durant aquest temps donarà forma a un pla complet digital que 
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inclou: el redisseny i manteniment del web de Nedgia el desen-
volupament del qual es durà a terme amb l’equip de producció 
digital de Havas Studios; un pla de millora del posicionament 
SEO del nou site, que serà executat des de Havas Market; i 
l’equip creatiu de l’agència idearà i gestionarà el pla de con-
tinguts per als perfils socials de l’energètica. (Font: Prnoticias)

Campanya de promoció del diari Ara 

  

Fins el 26 de febrer, avingudes, rambles i carrers de Barcelona 
lluiran la nova campanya gràfica de posicionament del diari Ara, 
inspirada en els valors dels que presumeixen: periodisme lliure, 

foment del debat i la riquesa de la diversitat d’opinions, la inno-
vació, l’educació i la defensa de la llengua.

És una campanya gràfica basada en copys que eviten missatges 
evidents i plans utilitzant la ironia i l’enginy per captar l’atenció 
del públic, en aquest cas un target més jove de nous lectors 
potencials. El resultat són sis gràfiques finals que interpel·len el 
lector amb l’objectiu de reafirmar el diari com a referent i top of 
mind de la premsa catalana, posicionar-lo com a primera opció 
de marca periodística per als joves, mostrar la innovació a tots 
els seus canals i augmentar-ne la visibilitat entre els catalans.

Aquesta és la primera campanya que transcendeix dels formats 
digitals i que impacta en milers de persones a peu de carrer, ja 
que durant gairebé un mes les gràfiques es poden veure a dife-
rents espais de la ciutat de Barcelona. La campanya també es 
pot veure als canals propis habituals del diari Ara, com als ban-
ners web mobile i desktop d’Ara.cat, a les seves xarxes socials, 
en una campanya de Google Ads i en un diari de paper creat 
especialment per a la campanya amb quatre falses portades i 
anuncis interiors. A més, s’han creat peces audiovisuals amb 
reaccions en directe del públic davant de la campanya. (Font i 
infografia: Control Publicidad)
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L’eina d’analítica creada per Marfeel i 
un ex professional d’El Confidencial 
arrasa a les redaccions
Per Dircomfidencial

  
L’eina d’analítica Compass està arrasant entre les redaccions 
dels mitjans digitals principals a Espanya i també de Llatinoa-
mèrica. Fins fa poc, pràcticament tots els grans mitjans tenien 
cobert el servei de content analytics amb Chartbeat, però des 
de fa uns mesos s’estan passant a la plataforma propietat de la 
barcelonina Marfeel.

Compass va néixer el 2020 com a taula de salvació de Marfe-
el, que va patir un sever cop durant la pandèmia. Fins aquell 
moment, era una de les startups catalanes amb més projecció. 
El model de negoci era la monetització de versions mòbils dels 
mitjans digitals. Amb un trànsit de 1.200 milions de visites men-
suals, si Marfeel hagués estat un mitjà, estaria al top 5 mundial 
en trànsit.

Però amb la pandèmia aquest negoci va caure i la companyia 
va haver de reinventar-se. Ho van fer creant una eina d’analítica 
web, anomenada Compass. L’origen d’aquesta plataforma és, 
en part, a El Confidencial. Un professional del mitjà, Iñaki Soria 
-juntament amb diversos excompanys d’una empresa anterior-, 
havia iniciat la construcció de la seva pròpia eina d’analítica 
però, arribat a un punt, necessitaven una empenta. Li ho va 
donar Marfeel, que comptava amb una plataforma interna de 
mesurament per gestionar la gran quantitat de trànsit que regis-
trava. Com a resultat, Soria es va incorporar el 2020 a Marfeel 
per desenvolupar conjuntament Compass. Van negociar així 
mateix el fitxatge d’Alejandro Laso, però finalment va decidir 
quedar-se a El Confidencial com a director general del mitjà, 
segons apunten fonts del sector.

NOVES EINES

https://www.marfeel.com/docs/compass/
https://dircomfidencial.com/marketing-digital/la-nueva-marfeel-arranca-con-un-un-tercio-de-su-plantilla-y-fuertes-inversiones-para-relanzar-la-compania-20220713-0405/
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Més de dos anys després d’allò, Compass ha impulsat els resul-
tats econòmics de Marfeel, que aquest 2022 ha tornat a regis-
trar un EBITDA positiu, segons certifica Juan Margenat, un dels 
fundadors de la companyia, en declaracions a Dircomfidencial. 

Això s’ha produït després de tenir gran èxit comercial entre les 
redaccions espanyoles i llatinoamericanes. No en va, Compass 
ja és l’eina de content analytics de referència a grans mitjans 
espanyols, com El País, El Confidencial, La Vanguardia, La Ra-
zón, El Español, EsDiario…; així com llatinoamericans (Milenio, 
Clarín, El Debate…). Fins i tot, estan obrint les operacions a 
Europa, amb clients a Itàlia i França;  i aviat atacaran el mercat 
dels Estats Units , segons avancen des de la companyia.

Aquest guany de quota de mercat s’ha produït en detriment de 
Chartbeat, fins fa poc hegemònica als grans mitjans. Aquesta 
eina -propietat d’una companyia dels Estats Units- va néixer 
fa una dècada i s’ha quedat una mica desactualitzada, asse-
guren des d’alguns mitjans. El seu punt fort és l’ audiència en 
temps real, opció que Compass ja regala en una versió demo 
als interessats a conèixer la plataforma. El lector d’El Butlletí 
pot ampliar aquesta informació des d’aquest enllaç. (Infografia: 
Marfeel)

SIFT, un mètode ràpid de verificació 
d’informació

Volem comprovar si una informació és fiable? L’investigador 
de la Universitat de Washington, Mike Caulfield, és autor del 
mètode SIFT. Aquest procés de comprovació anima a invertir 
un o dos minuts a buscar informació per decidir si un contingut 
mereix consumir-lo. Els quatre passos són:

Atura’t (Stop): Abans de llegir la informació, pregunta’t si co-
neixes la pàgina web o la font d’informació i si té una bona 
reputació. Has de vigilar a l’hora de compartir el contingut amb 
els teus familiars, amics o seguidors de les xarxes socials per-
què pots contribuir en la difusió d’informació falsa. A vegades 
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https://dircomfidencial.com/medios/bieito-rubido-el-debate-contra-los-muros-de-pago-son-un-error-20230208-0404/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

és tan senzill com intentar respondre preguntes com “Quin tipus 
de contingut és”, “Quan es va publicar” o “Qui és l’autor”?. En 
la situació que no puguis conèixer aquest tipus d’informació, 
passa a les següents accions.

Investiga la font (Investigate the source): Pots utilitzar el 
cercador de Google o recursos com la Viquipèdia per analit-
zar la font d’informació. No és necessari fer una recerca molt 
exhaustiva de l’autor/a, però sí suficient per fer-te una idea de 
qui és. Podries estar llegint un article molt crític sobre la guerra 
a Ucraïna i descobrir que qui ha escrit la peça periodística en 
realitat és algú amb interessos polítics o econòmics amb algun 
dels països involucrats.

Busca una informació millor (Find better coverage): Si hi ha 
alguna cosa que et fa dubtar, contrasta la informació amb altres 
llocs web. Aquí has d’esforçar-te i buscar els teus “generadors 
de confiança” com poden ser mitjans de comunicació, pàgines 
especialitzades en aquella temàtica o verificadors d’informació. 
Es tracta d’entendre el context i la història a través de diferents 
punts de vista per poder extreure una conclusió personal fona-
mentada. No estàs obligat a estar d’acord amb les deduccions 
finals.

Localitza afirmacions, cites i continguts audiovisuals en 
el context original (Trace claims, quotes and media to the 
original context): Moltes vegades consumim un contingut que 
reprodueix fragments de la font original. Aleshores hauries de 
fer el treball d’arribar a aquesta font inicial i analitzar-la. Has de 
ser especialment curós quan un mitjà de comunicació publica 
una exclusiva i els altres mitjans la reprodueixen citant la font 
original. D’aquesta manera coneixeràs exactament què es diu i 
on podràs aplicar les habilitats d’aquest mètode.

Aquest recurs és molt senzill de portar a la pràctica i contri-
bueix en l’educació mediàtica de la societat a partir d’una ava-
luació crítica de la informació online. (Font: CPC – infografia: 
Hapgood)

Telefónica Tech i Adwatch s’alien 
per aplicar Blockchain contra el frau 
publicitari digital
Adwatch integra el seu certificador de publicitat digital amb el 
producte TrustOS, la solució de certificació basada en Block-
chain desenvolupada per Telefónica Tech, per oferir als anun-

NOVES EINES
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ciants mètriques irrefutables de les seves campanyes publi-
citàries. Les dues companyies promouen crear un segell de 
confiança per a les campanyes de publicitat digital en el marc 
del reglament eIDAS de la Unió Europea. D’aquesta manera, 
l’anunciant gaudeix d’un total control i transparència per fer un 
seguiment correcte de les campanyes i optimitzar-ne la despe-
sa publicitària.

Com a conseqüència de l’acord, les dues companyies impulsen 
la creació d’un segell independent de qualitat que garanteix da-
vant de tercers la transparència de les mètriques de les cam-
panyes de màrqueting digital.

Amb aquest segell independent i verificable, tant agències com 
editors i anunciants doten en temps real les mètriques de la 
mateixa capacitat probatòria que tindrien si estiguessin eme-

ses per un prestador de serveis qualificats de confiança en el 
marc del reglament eIDAS de la Unió Europea, que regula la 
identificació electrònica i els serveis de confiança en les tran-
saccions electròniques realitzades entre ciutadans i empreses 
al mercat interior. (Font: Programa Publicidad – infografia: Read 
the Docs)

L’Agenda d’Expertes obre consulta 
per millorar com a eina per a 
periodistes
L’Agenda d’Expertes impulsada per la Unió de Periodistes Va-
lencians ha posat en marxa una enquesta perquè les persones 
usuàries aportin les seves experiències per tal d’avaluar i mi-
llorar aquesta eina de visibilització de les dones en els mitjans 
de comunicació. El termini per fer aportacions finalitza el 17 de 
febrer.

L’Agenda d’Expertes és una base de dades digital de consulta 
lliure i gratuïta nascuda el juliol de 2017 amb l’objectiu de millo-
rar la representació de les dones en els mitjans i reduir el biaix 
de gènere en les informacions.

NOVES EINES

https://agendadexpertes.es/
http://www.unioperiodistes.org/
http://www.unioperiodistes.org/
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Elaborada per la periodista Lorena Escandell Carbonell, és 
un projecte sorgit de la tercera edició de la Beca Emili Gisbert 
d’investigació periodística, amb la col·laboració de les universi-
tats públiques valencianes i diversos col·lectius professionals i 
socials. (Font: Comunicació21)

Google anuncia el llançament del seu 
propi ChatGPT

Google acaba de fer públic i oficial el seu proper pas important 
en el seu viatge cap a la IA: Bard. Tot i que aquest anunci públic 
no vol dir que encara estigui disponible: ho farà “en les properes 
setmanes”. Ara com ara, la compartiran “amb un grup de testers 
de confiança, que s’encarregaran de provar-la abans de posar-
la a disposició del públic”.

L’objectiu de Bard és combinar la base de coneixements del 
món amb la potència, la intel·ligència i la creativitat dels nostres 
grans models lingüístics. Segons la firma, Bard pren informació 
d’Internet i la fa servir per oferir respostes actuals i d’alta quali-
tat. És més, Bard serà ara com ara una plataforma diferent del 
cercador de Google. (Font: Genbeta)

NOVES EINES

https://comunicacio21.cat/noticies/la-beca-emili-gisbert-impulsa-una-guia-d-expertes-per-promoure-la-visibilitzacio-de-les-dones/
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El necessari “art de vendre” 
subscripcions digitals
Per Juan Antonio Giner / La Vanguardia

  

Si el futur dels mitjans independents i rendibles està en models 
de pagament, com s’explica que no totes les empreses cobrin 
per accedir a informacions periodístiques de qualitat?

Aquesta és la pregunta que vaig fer a Greg Piechota; vaig 
conèixer aquest periodista polonès a Gazeta Wyborcza, un dels 
millors diaris d’Europa. Ara viu a Oxford després d’un any al 
Reuters Institute i col·labora amb l’Associació Internacional de 
Màrqueting Periodístic (INMA).

Les dades, diu, són contundents: “el 2022, només el 41% de 
les 15 principals marques periodístiques amb abast a 33 països 
van cobrar per l’accés en línia.” És a dir, “a tots els països hi 
ha proveïdors de notícies gratuïtes, i és poc probable que tot 
l’accés a les notícies arribi a ser de pagament.”

Per això Piechota creu que “són molts els avantatges d’un mo-
del de negoci multilateral” on s’integrin subscripcions, publicitat, 
comerç electrònic i extensions de marca com a patrocinis, es-
deveniments, venda de dades i altres fonts d’ingressos noves.

Alhora, és clar que si una empresa només genera continguts de 
segona mà, reciclant notícies alienes i vivint del periodisme aliè 
que ell anomena “portals web horitzontals”, difícilment ningú pa-
garà per aquesta matèria reciclada.

I basa aquesta afirmació en dades de l’Associació Mundial de 
Diaris (WAN-IFRA): fa 10 anys la publicitat era la font principal 
de finançament de la gran majoria de mitjans, però avui aquesta 
proporció és 50/50.

La INMA va analitzar dades de 160 marques de notícies de tot 
el món i la taxa mitjana de creixement en volum de subscriptors 
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digitals el 2020 va ser del 130% respecte al 2019; xifra que 
augmentarà malgrat un repunt recent en cancel·lacions i una 
economia en recessió. La raó de l’èxit seria que “els editors 
venen millor les subscripcions.”

El millor exemple és The New York Times que fins ara captava 
milions de subscriptors per al seu producte tradicional de notí-
cies, anàlisis i opinions periodístiques. Tot i això, està arribant 
al sostre i el seu creixement de subscripcions es basa ara en 
altres productes de qualitat més especialitzats com jocs (Ga-
mes), cuina (Cooking), consum (The Wirecutter) o esports (The 
Athletic).

Al Washington Post li està passant el contrari, després de la 
“pujada” de Trump i el Covid, està perdent centenars de milers 
de subscriptors, potser perquè van saber com captar-los, però 
no com retenir-los.

A Gran Bretanya, el “subscriptions first” ja està donant bons re-
sultats. Tant el Times com el Sunday Times de Londres ja tenen 
més de 600.000 subscriptors de pagament, després d’anys de 
grans pèrdues quan no es van atrevir a cobrar pels seus contin-
guts digitals. Avui ho fan i tornen a ser rendibles.

The Economist continua sent el gran exemple d’èxit en la trans-
formació digital de la revista de continguts periodístics analítics, 
prescriptius i d’opinió. Ja són a prop dels dos milions de subs-
criptors de pagament (impresos i digitals), encara que en els 
últims dotze mesos gairebé el 70% dels nous subscriptors van 
triar ofertes exclusivament digitals.

Piechota considera que The Economist domina l’art de la fixació 
científica de preus gràcies a l’assessorament d’acadèmics com Dan 
Ariely. Els “preus esquer” de The Economist són avui una tàctica co-
muna que s’ensenya a les millors escoles de negocis de tot el món.

Sobre Espanya opina que “el mercat de subscripcions en línia 
a Espanya està en una fase molt incipient”, però creu que hi ha 
un gran mercat potencial.

El 2001, segons World Press Trends, es venien a Espanya gai-
rebé 127 exemplars de diaris per cada 1.000 habitants. Avui 
aquest 12% de la població actual (més de 47 milions d’habitants) 
són gairebé sis milions de possibles compradors: nombre esti-
mat de persones actives políticament, econòmicament i social-
ment, que són els principals clients de mitjans periodístics de 
qualitat a tots els països.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quan li pregunto quins serien els millors models per a la premsa 
espanyola Piechota opina que el millor és fixar-se en mercats 
més petits i empreses de mida mitjana com Corriere della Sera 
a Itàlia, Le Monde a França, els regionals d’Amedia a Noruega 
o locals com Newsday als Estats Units.

Finalment, adverteix de l’enorme èxit que tenen les ofertes per 
a nous subscriptors a preus molt baixos durant períodes de pro-
va que van de tres a dotze mesos. Aquest “provi i no podrà 
deixar de llegir-nos” és avui una estratègia segura. Però el mi-
llor consell és: “sense periodisme no hi ha audiència, i sense 
audiència no hi ha negoci.”

Jo només afegiria que això és una cosa necessària, però no 
suficient, perquè també cal “saber vendre.” I en això diuen que 
els catalans som molt bons. Però en alguna cosa hem d’estar 
fallant quan encara no sabem convertir aquests gairebé sis mi-
lions de potencials lectors en subscriptors de pagament. (Info-
grafia: Marketing Directo)

Pla de Berlusconi per absorbir 
Mediaset España

  
El mes de març és una data clau al calendari de Pier Silvio 
Berlusconi i per al procés d’absorció de Mediaset España. En 
aquesta data, un any després des que es llancés l’OPA de MFE-
MediaForEurope, l’empresa matriu, se celebrarà una Junta Ge-
neral Extraordinària d’Accionistes de Mediaset Espanya per 
“deliberar” sobre el projecte final. Aquell mateix dia, també hi 
haurà un Consell d’Administració de MFE.

Posteriorment, MFE sol·licitarà que les seves accions passin a 
cotitzar les borses espanyoles tres mesos després  que conclo-
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gui la Junta. Quan acabi la fusió, els accionistes passaran de 
ser de Mediaset España a ser d’accionistes de MFE, una socie-
tat anònima amb domicili social als Països Baixos.

Quan acabi aquesta operació financera, Mediaset España “que-
darà extingida” segons els documents a què ha tingut accés ECD. 
Tot i això, “no suposarà el cessament de cap de les activitats em-
presarials actualment desenvolupades per Mediaset Espanya”.

La companyia, això sí, no tindrà empleats ni “activitats empre-
sarials pròpies”, ja que quedarà relegada a una estructura si-
milar a la de societat hòlding, que només pot administrar les 
propietats dels altres. Per la seva banda, les condicions econò-
miques dels treballadors es mantindran igual a la plantilla de 
MFE-MediaForEurope. (Font: El Confidencial Digital – fotogra-
fia: El Economista)

L’Anuari Mèdia.cat es renova a fons
L’observatori crític dels mitjans del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils ha renovat a de dalt a baix l’Anuari Mèdia.cat, que en la 
seva 12a edició es converteix en una publicació en paper cen-
trada en el periodisme i la comunicació.

Així doncs, el nou Anuari inclourà diferents continguts inèdits 
que aposten per la reflexió i l’anàlisi en profunditat sobre qües-
tions vinculades amb el periodisme i l’actualitat, el tractament 
mediàtic i el sector de la comunicació. A més, oferirà una se-
lecció dels millors continguts publicats el darrer any al web de 
Mèdia.cat.

En la nova etapa, la publicació vol conservar la seva essència: 
“ser un altaveu transversal del periodisme i alhora una eina útil 
perquè la ciutadania tingui una mirada crítica”.

La 12a edició de l’Anuari Mèdia.cat es publicarà el 29 de març 
i es presentarà l’endemà amb una festa. La nova publicació ja 
es pot adquirir en prevenda amb un 25% de descompte fins al 
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26 de febrer i dues invitacions per a la presentació. L’anuari en 
paper també ha actualitzat el seu disseny, donant més pes a la 
imatge.

Continguts.- Com ha canviat el rol dels corresponsals a 
l’estranger (en un any marcat per la guerra a Ucraïna), qui té la 
propietat dels mitjans comarcals, i l’amenaça del ciberassetja-
ment a periodistes són alguns dels temes centrals que l’Anuari 
Mèdia.cat tracta en la 12a edició.

També inclourà altres continguts inèdits com reportatges sobre 
periodisme i salut mental, i una anàlisi sobre la distribució de 
la publicitat institucional als mitjans. A més, comptarà amb una 
peça sobre la precarietat del fotoperiodisme, una entrevista a 
Paula Guerra Cáceres del col·lectiu Algorace, i un repàs als 
casos recopilats al Mapa de la Censura el darrer any. 

El nou Anuari Mèdia.cat és un projecte coeditat pel Grup Bar-
nils i Pol·len edicions, amb el suport de la Fundació Catalunya 
Fons. (Font: Comunicació21 – infografia: media.cat)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- Sessions on 
line en directe. Dimecres 15 de febrer (De 16.00h a 19.00h) - En 
aquest taller, creat per Enrique San Juan, s’abordaran tots els 
fonaments teòrics de la creació de podcasts. En finalitzar la pri-
mera sessió, s’assignarà el desenvolupament d’un projecte que 
serà revisat i comentat en la segona sessió, que finalitzarà amb 
les millors tècniques de promoció del teu podcast.

Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Tercera 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 16 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 estratè-
gia social. Es pot seguir en diferit. 

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs 
presencial. Barcelona. Dilluns 13 (De 10.00h a 14.00h) i 20 de 
febrer (De 10.00h a 13.00h) - Cada cop és més habitual que els 
professionals del periodisme i la comunicació s’especialitzin en 
algun tema concret i que, a partir d’aquest coneixement, acabin 
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impartint xerrades, tallers i formacions. En aquest curs, a càrrec 
de Mario Sorribas i Josep M. Brugués,  volem compartir un con-
junt de recomanacions i consells que us ajudaran, d’una banda, 
a preparar les vostres formacions amb tècniques, instruments 
i procediments útils per al disseny i l’elaboració de materials 
didàctics i de l’altra, a millorar la vostra manera de comunicar.

Com escriure un discurs oral.- Curs presencial. Barcelona. 
Dimarts 14 i 21 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, 
presentat per Josep Vicenç Mestre, ensenya eines per escriure 
discursos, per captar i mantenir l’atenció de l’audiència i per 
arribar al cor de tots els oients. Aprendràs a crear el millor dis-
curs possible per a cada ocasió. Ho farem de manera pràctica 
i dinàmica, compartint les millors tècniques dels millors espe-
cialistes.

Taller pràctic: usa la millor eina per a cada tipus de projec-
te.- Curs presencial. Barcelona. Dilluns 20 de febrer (De 15.30h 
a 19.30h) - L’objectiu d’aquest taller pràctic, dirigit per Marta 
Aguiló, és conèixer les eines de disseny i maquetació gratuïtes 
que tenim a l’abast per crear continguts per a documents, me-
mòries corporatives, newsletters, web o xarxes socials. Veurem 
com crear peces digitals amb diverses eines i programes.

Periodisme Judicial.- Curs presencial. Barcelona. Dimecres 
22 de febrer (De 10.00h a 14.00h) - El periodisme judicial o 
de tribunals és una de les especialitats que necessita més co-
neixements del professional per poder traslladar la informació 
de forma clara, concisa i entenedora. Durant els últims anys, 
aquest tipus de periodisme ha adquirit més protagonisme per 
tot el que ha passat a Catalunya. Aquest curs, impartit per Mar 
Poyato, s’adreça tant als periodistes que comencen, com als 
que ja porten anys treballant, però volen actualitzar coneixe-
ments o especialitzar-s’hi.

Crea contingut gràfic amb Canva.- Sessió on line en direc-
te. Dimarts 28 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - Canva és una 
eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les 
nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de pape-
reria per imprimir. S’ha convertit en una eina indispensable per 
als professionals de la comunicació gràcies a la seva flexibilitat 
i possibilitat de crear continguts atractius tant online com offline. 
En el curs, conduït per Marta Aguiló, veurem les seves funcio-
nalitats i aprendrem els conceptes bàsics de disseny que hem 
de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts.
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Masterclass: Intel·ligència Artificial i Ètica. Eines per a la in-
terpretació crítica de les tecnologies algorítmiques.- Sessió 
presencial. Barcelona. Dijous 2 de març (De 18.00h a 20.00h) 
- En aquesta Master Class, a càrrec de Patrícia Ventura, es 
volen plantejar els grans reptes ètics que comporta l’ús de la 
intel·ligència artificial, així com els seus límits, per habilitar les 
participants a informar-ne amb esperit crític i rigor; vigilar-ne les 
seves aplicacions a les diferents esferes de la societat, així com 
fer-ne una assimilació responsable alhora de fer-la servir.

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: CPC)
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Els podcasters primer volien les 
nostres orelles. Ara també volen els 
nostres ulls
Per Saleah Blancaflor i Mark J. Burns / Morning Consult

 

Som en una nova era del podcasting, en què el forma que abans 
només era d’àudio ha evolucionat cap a un model híbrid de dis-
tribució que sovint prioritza el vídeo, específicament YouTube i 

els esdeveniments de pagament en directe. El vídeo ha permès 
als fans saber no només com sonen els seus podcasters prefe-
rits, sinó també com són i qui són a un nivell molt més personal.

“Veig que el model híbrid esdevé tan gran, si no més gran, en 
un curt període de temps que els formats només d’àudio”, va dir 
Scott Purdy, líder nacional de la indústria de mitjans de KPMG 
US.

Els podcasts de diversos gèneres, inclosos els esports, 
l’entreteniment, la comèdia i la cultura pop, utilitzen cada cop 
més mitjans visuals per comercialitzar les seves marques, arri-
bar a nous públics i generar ingressos addicionals, van dir pod-
casters, executius de producció i experts en mitjans. 

“Si el teu objectiu és trobar el públic més gran possible i no 
estàs buscant una manera de posar-lo a YouTube, ets bastant 
miope”, va dir Rachael King, fundadora i CEO de la productora 
Pod People.

Una enquesta recent de Morning Consult suggereix que aques-
tes iniciatives funcionen: ara els consumidors veuen els pod-
casts com un mitjà basat més en vídeo que no pas en àudio. 
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Morning Consult va trobar que gairebé un terç (32%) dels en-
questats van dir que prefereixen escoltar podcasts amb vídeo, 
en comparació amb el 26% que els prefereix només amb àudio, 
segons l’enquesta de finals d’octubre. 

Els oients de podcasts actius (els que n’han escoltat un durant 
l’últim mes) també van preferir el vídeo, entre un 46% i un 42%. 
Entre les principals raons per les quals els consumidors prefe-
rien un podcast amb vídeos volen veure les expressions facials 
i les reaccions dels amfitrions i convidats (51%) i perquè el ví-
deo els ajuda a centrar-se millor en el podcast (50%).

L’enquesta de Morning Consult també va trobar que 1 de cada 3 
oients de podcasts va dir que YouTube és la seva plataforma de 
podcasts preferida, seguida de Spotify (24%) i Apple Podcasts 
(12%). 

Els gegants dels mitjans de comunicació també donen prioritat 
a YouTube. El CEO Andrew Patterson creu que les empreses 
de mitjans estan en les primeres etapes d’esbrinar quines fun-
cions additives es poden integrar en un podcast de vídeo per 
fer-lo un format més atractiu visualment. Va dir que la marca 
d’esports digitals es troba en la fase exploratòria per determi-

nar com aprofitar YouTube, el “lloc preeminent” per a vídeos de 
format més llarg, va afegir, específicament per a la distribució 
de podcasts.

Més enllà de YouTube, els podcasters troben cada cop més 
avantatges per cultivar una base de fans mitjançant un altre 
mètode que posa èmfasi en les imatges sobre l’àudio: els es-
deveniments presencials. L’impuls al voltant dels podcasters 
que allotgen esdeveniments en directe, alguns dels quals 
s’enregistren, s’editen i es pengen a YouTube i altres platafor-
mes, es va aturar breument durant la pandèmia de coronavi-
rus, però s’espera que un ressorgiment que va començar l’any 
passat continuï el 2023, segons executius de mitjans i podcast 
experts. (Gràfic: Morning Consult)
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Suplements setmanals propers a la 
seva desaparició
Per Miguel Ormaetxea / Media-Tics

Es veu ja molt llunyà el dia que Juan Luis Cebrián proclama-
va que El País havia distribuït diumenge un milió d’exemplars, 
amb el suplement dominical abarrotat de publicitat. Havia batut 
tots els rècords, no només a Espanya sinó també a tota l’àrea 
de l’espanyol. L’últim control d’El País Semanal li dona 79.000 
exemplars, fins i tot un 80% menys que fa deu anys, amb uns 

lectors estimats en 599.000, molt sobrepassat per un altre dels 
supervivents, XL Semanal, que anota més d’un milió. Tots tres 
que queden, amb “Dona Hoy”, han perdut de mitjana el 70% 
dels seus ingressos publicitaris. Però el pitjor és que han perdut 
el nord, són un batibull de reportatges i columnes de firma. És 
una penosa agonia, a l’era digital i ara també amb la revolució 
de la Intel·ligència Artificial.

El suplement d’El País del diumenge 29 de gener portava com 
a única portada el titular “Tot és a TikTok”, amb la foto d’una 
joveneta. A l’interior, deu pàgines en to entre admirat i laudatori, 
amb un recordatori final advertint de les addiccions. TikTok? 

La xarxa social xinesa està a punt de ser totalment prohibida als 
Estats Units, incloent-hi la retirada de les botigues d’aplicacions 
d’Apple i Android. L’app ja ha estat prohibida fa dos anys i mig a 
l’Índia. Recentment, ha estat prohibida a molts campus i univer-
sitats nord-americanes i hi ha una creixent pressió per seguir 
aquests passos a la Unió Europea. No és només que aquesta 
app posi les dades dels usuaris directament en mans del govern 
xinès, que s’utilitza per espiar periodistes occidentals, sinó, es-
pecialment, que molts dels seus continguts són escombraries,
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És només un exemple de la pèrdua de criteri editorial per part 
del primer diari de qualitat d’Espanya, juntament amb La Van-
guardia. El País pateix, juntament amb molts altres mitjans de 
comunicació incapaços de trobar el seu lloc a la revolució di-
gital, de l’anomenat isomorfisme, un immobilisme paralitzant. 
Gairebé no ha variat gens ni mica la seva estructura informati-
va, les seves seccions, els seus continguts adotzenats. Té com 
a directora una periodista de prestigi, Pepa Bueno, de manera 
que hem de suposar que les causes d’aquest estat de coses 
són força estructurals. Una pena. (Infografia: barfutura.com)
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Vuit tasques que ChatGPT pot fer per 
als periodistes
Per Marcela Kunova / Journalism

Quan es tracta d’intel·ligència artificial a la redacció, els perio-
distes generalment es divideixen en dos camps: els que confien 
una mica en les seves capacitats i els que no tocarien una nova 
eina d’aprenentatge automàtic ni regalada.

ChatGPT, una eina impulsada per IA que s’ha entrenat per ge-
nerar respostes semblants a humanes a les indicacions, ha arri-
bat als titulars. Alguns mitjans fins i tot l’utilitzaven per escriure 
articles, la qual cosa era una mala idea.

Això no vol dir que ChatGPT no pugui ser útil per als perio-
distes. Sempre que tingueu clar què pot fer i què no, l’eina us 
pot ajudar amb algunes tasques domèstiques perquè pugueu 
centrar-vos en les històries que importen al vostre públic.

Limitacions
Quan treballeu amb ChatGPT, tingueu en compte que és 
intel·ligent, però no tan intel·ligent. És una màquina que no té 
intencions, no vol ajudar-te ni enganyar-te, no té cap concepte 
del que és real i no té moral. És just el que diu a l’etiqueta: 
genera text a partir de molta informació sobre la qual s’ha en-
trenat.

Per això, cal comprovar absolutament tot el que genera. Va més 
enllà del que hauríeu de verificar si el text ha estat escrit per un 
humà: ChatGPT gairebé sempre respondrà a la vostra pregunta 
i, si no hi ha informació real disponible, pot inventar-ne una. 
Comproveu les matemàtiques, els noms i els llocs i assegureu-
vos sempre que tot existeix, sense invents.

L’eina també és coneguda per les respostes esbiaixades. S’ha 
format sobre el que els humans, passats i presents, han escrit 
sobre dones o minories. Tot i que s’ha informat que ha estat 
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entrenat per no donar respostes sexistes o racistes, assegureu-
vos que no feu servir res que pugui causar dany.

Ara ho han eliminat, aquí teniu algunes tasques intel·ligents 
amb les quals ChatGPT us pot ajudar:

1. Generació de resums de grans textos i documents
ChatGPT és bastant bo per resumir fragments llargs de text. 
Això és útil quan necessiteu escanejar ràpidament nous infor-
mes, estudis i altres documents. Fins i tot podeu demanar a 
l’eina que us indiqui els punts més importants, recolliu un pres-
supost o trobeu informació sobre els autors.

2. Generar preguntes i respostes
Útil quan esteu treballant en un tema amb el qual no esteu tan 
familiaritzat o busqueu nous angles. ChatGPT us pot ajudar a 
realitzar investigacions sobre esdeveniments, persones i pràc-
ticament qualsevol altra cosa. Com sempre, comproveu tres 
vegades tot el que en surt, ja que inventa coses alegrement 
si no sap la resposta. Per exemple, podeu demanar-li que us 
doni noms d’experts per entrevistar sobre un tema determinat i, 
en general, ofereix suggeriments sòlids. Tanmateix, si el tema 
és massa nínxol, l’eina pot generar noms totalment ficticis que 

sonen com si poguessin ser experts d’un país determinat, per 
exemple.

3. Proporcionant pressupostos
Aquest és un tema polèmic. Podeu demanar a ChatGPT que cerqui 
cites d’una persona en particular i és probable que la trobi. Tanma-
teix, preneu-vos més temps per comprovar d’on ve la cita, ja que pot 
ser obra d’un altre escriptor -i això és plagi- o es pot inventar.

4. Generació de titulars
Si esteu fent proves A/B, desafieu-vos amb els vostres titulars 
enfront de l’IA. Podeu demanar-li que faci que el títol sigui di-
vertit, negatiu o positiu, elimineu l’argot o el converteixi en un 
nombre específic de paraules. Llàstima que ChatGPT tingui 
problemes amb les matemàtiques: sempre compta les paraules 
del resultat final i cal demanar-li que ho torni a escriure si s’ha 
equivocat (gairebé segur que ho va fer).
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5. Traduir articles a diferents idiomes
Com qualsevol altra eina de traducció amb intel·ligència artifi-
cial, és molt aproximada i us riureu amb unes quantes bones 
rialles al llarg del camí. Tanmateix, pot ser útil si necessiteu 
una idea general del text en un idioma diferent. Si voleu obtenir 
alguna cosa una mica més precís, millor que us quedeu amb 
Google Translate.

6. Generar temes de correu electrònic i escriure correus 
electrònics
Subcontractar una de les tasques d’oficina més tedioses a una 
màquina sembla un somni. Tot i que haureu d’editar la versió 
final, ChatGPT pot accelerar el procés d’enviament per correu 
electrònic a les vostres fonts o col·legues, ja que podeu gene-
rar un missatge de so amb una sol·licitud ràpida. Només heu 
d’omplir els buits i enviar-lo. Un autèntic estalvi de temps.

7. Generació de publicacions socials
Igual que els correus electrònics, publicar a les xarxes socials 
és útil però requereix molt de temps. Podeu demanar a Chat-
GPT que escrigui un tuit o una publicació de LinkedIn sobre un 
tema, alliberant-vos temps i capacitat intel·lectual per escriure 
més valors.

8. Proporcioneu context als articles
Com amb totes les tasques anteriors, aquesta es pot encertar. 
Podeu demanar a ChatGPT que us doni context sobre una no-
tícia, per exemple, perquè els taxis  estan en vaga aquest any, 
i pot trobar informació bastant precisa. Tanmateix, comproveu-
ho sempre.

També pot explicar com funciona alguna cosa, eina que pot ser 
útil si necessiteu afegir una breu explicació en llenguatge senzill 
a la vostra peça.

Tot i que molta gent té por que ChatGPT es pugui utilitzar per 
escriure articles, aquest no és (encara) el cas. La seva escrip-
tura és dolorosa de llegir. No pot anar a un esdeveniment infor-
matiu, sentir que algú no diu la veritat o connectar amb un altre 
humà que està sent entrevistat. Així que aneu a jugar amb l’eina 
i comproveu si us pot estalviar temps i esforç, sense confiar 
massa en les seves habilitats. Després de tot, és un assistent, 
no un mestre. (Infografies: The Conversation i Rtve)
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LinkedIn està millorant el seu joc cap 
a la xarxa social preferida
Per Robin Emptaz, consultor de mitjans de Cosa Vostra / Me-
diarama

Amb la caiguda de Twitter dels darrers mesos, han sortit a la 
llum moltes alternatives: Mastodon, Post... N’hi ha, però, una 
que massa sovint es passa per alt: LinkedIn.

Malgrat les publicacions dels gurus influencers, el seu to d’acord 
i la tendència a l’autofelicitació permanent, la plataforma ho 
està fent bé per posicionar-se com una plataforma d’informació 
creïble. L’ informe de Reuters de gener de 2023 també va situar 
la xarxa professional al capdavant de les alternatives a Twitter.

Un ascens de poder des del 2003!
El 2017, LinkedIn va reclamar 450 milions de subscriptors per 
al 25% d’usuaris actius mensuals (MAU). Avui compta amb 900 
milions de membres, dels quals al voltant del 50% són MAU.

LinkedIn ara va colze a colzew amb Pinterest ( 445 milions de 
MAU) i Twitter (486 milions de MAU). Això li permet oferir una 
gran base de perfils qualificats, ja que la majoria estan presents 
a LinkedIn sota la seva veritable identitat.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Pocs pseudònims a LinkedIn, i això és bo
Com que el propòsit original de LinkedIn és la recerca de feina, 
no hi ha cap maneig a diferència de Twitter o Instagram. I això 
té molts efectes positius:

• Un to mesurat i poca toxicitat (encara que sempre n’hi hagi)

• Relacions qualificades, eines de cerca precises i filtres

• Informació que sovint és de més fonts, més fiable. Menys “fal-
sificacions” perquè els que menteixen o s’equivoquen posen en 
joc la seva credibilitat

La recerca de la “marca personal” i la diferenciació afavoreix els 
continguts seriosos, encara que alguns denuncien una deriva 
emocional i una frontera cada cop més difuminada entre els 
continguts personals i professionals.

Linkedin es converteix en un mitjà de comunicació
A part de la recerca de feina, LinkedIn ara es posiciona com 
a mitjà. Una plataforma d’informació de nínxol de qualitat. I 
aquesta estratègia fa més d’un any que funciona:

• Contractació d’editors dins de LinkedIn, per crear producció 
d’informació “interna”, però també per augmentar la qualitat 
dels continguts de la plataforma i augmentar el compromís

• Promoció dels millors col·laboradors amb l’etiqueta Veus prin-
cipals destacades mitjançant resums de notícies o diferents 
rànquings

• Major abast de l’algorisme en funció de la rellevància de la 
publicació

• Funcions de curació i creació de contingut, com ara el mode 
de creador o butlletins de notícies de LinkedIn recentment op-
timitzats. Tothom pot començar fàcilment, igual que a TikTok o 
Substack

LinkedIn s’ha convertit en una eina eficaç d’abastament i distri-
bució. Val la pea interessar-hi seriosament! (Infografia: Reuters 
Institute)
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Oferir serveis addicionals, construir 
comunitat, i altres consells per reduir 
la cancel·lació de subscripcions
Per Laboratorio de Periodismo / Fundació Luca de Tena

L’alentiment de les subscripcions de pagament està portant els 
editors a apostar molt més per la retenció. Encara que la con-
versió és fonamental, com n’és de complicat aconseguir nous 
subscriptors obliga a, almenys, reduir el màxim possible la taxa 
de cancel·lació. Com aconseguir que l’anomenada churn rate 
sigui el més baixa possible?

Jean-Michel de Marchi, editor en cap de Mind Media, una publi-
cació francesa especialitzada en innovació i transformació de 
la indústria dels mitjans, oferia recentment deu recomanacions 
per reduir la rotació, en un article originalment en francès, ara 
recuperat per The Audiencers, una publicació B2B de l’empresa 
Pool.

Aquestes són, segons de Marchi, deu formes en què els editors 
poden enfocar-se per reduir la taxa de cancel·lació:

1. Millorar l’experiència d’usuari
Quan és una oferta premium, l’experiència del client és clau. 
Hi haurà contingut de qualitat, però si es presenta en un entorn 
desordenat, de difícil accés i poc atractiu, l’usuari no en veurà 
el veritable valor. Igualment, un entorn digital agradable fa que 
el contingut publicat sigui encara més atractiu.

Per tant, invertir temps i diners en l’experiència d’usuari és fo-
namental: cal oferir una navegació coherent i fluida, millorar el 
disseny, optimitzar el temps de càrrega de la pàgina per evitar 
latències i prohibir la recàrrega automàtica, o sincronitzar la na-
vegació del subscriptor des de diferents terminals.
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https://www.mindmedia.fr/
https://theaudiencers.com/operations/publishers-10-ways-to-combat-subscription-churn/
https://theaudiencers.com/operations/publishers-10-ways-to-combat-subscription-churn/
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2. Definir i estructurar la relació amb els subscriptors
El primer mes és crucial per retenir subscriptors. La idea és 
simple: l’acte de subscriure’s és el primer pas a la relació editor-
subscriptor. I com que les primeres impressions compten, ha 
de planificar i implementar un procés d’incorporació progressiu 
per construir una relació profunda i duradora i involucrar el nou 
client. Això comença des del primer minut després que se subs-
criguin, donant-li la benvinguda, agraint-li haver fet aquest pas i 
presentant el producte al qual ara té accés. El correu electrònic 
és el mitjà més obvi en aquesta etapa.

Però això no és suficient. L’onboarding ha de continuar diri-
gint els nous subscriptors cap als continguts i serveis que més 
els interessen, educant-los sobre el producte, incrementant 
l’engagement, formant hàbits…

3. Fomentar el pagament a llarg termini
Pagar una subscripció digital amb targeta de crèdit és el mèto-
de de pagament més comú i, amb diferència, el més senzill, 
però també és el que presenta el risc més gran de donar-se de 
baixa, ja sigui voluntàriament o no, pel seu període de validesa 
relativament curt.

Per evitar aquest escull, cada cop són més els editors que fo-
menten el pagament mitjançant domiciliació bancària o subs-
cripcions anuals (sobre mensuals), sovint promocionades amb 
un temptador descompte.

4. Usar dades per comprendre millor l’audiència
Comprendre el comportament dels subscriptors i les expecta-
tives del producte és clau per generar lleialtat. Això es pot fer 
gràcies a la investigació de mercat, però també (i, sobretot) a 
través de l’ anàlisi en profunditat dels propis subscriptors, el 
perfil i les interaccions amb el contingut. Les mètriques valuo-
ses per mesurar inclouen el contingut amb més i menor partici-
pació, les raons per subscriure’s i abandonar, el contingut i els 
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serveis que generen la major participació i una comprensió de 
com els usuaris tendeixen a comportar-se abans de donar-se 
de baixa.

Aquest darrer punt és especialment important, no només per 
identificar senyals que suggereixin una futura cancel·lació, sinó 
també per posar en marxa mesures preventives per anticipar i 
evitar baixes.

5. Tornar a involucrar els subscriptors “adormits”
Les dades dels subscriptors també poden resultar útils per 
identificar els subscriptors dorments: aquells que no utilitzen la 
subscripció almenys una vegada al mes i, per tant, tenen una 
alta probabilitat de donar-se de baixa en el futur. Sense una 
acció proactiva, el 90% romandrà inactiu i, per a qualsevol que 
es desperti, la taxa d’abandó és de gairebé el 30%.

Per tant, l’objectiu és despertar aquests subscriptors sense que 
cancel·lin la seva subscripció. Un missatge de correu electrònic 
automatitzat però personalitzat és una opció, amb contingut re-
comanat basat en els interessos del subscriptor per encoratjar-
los a tornar a participar al vostre lloc.

6. Fer ús d’aplicacions mòbils
Estar a la pantalla inicial del telèfon mòbil d’un subscriptor pot 
resultar una eina poderosa per atraure, reclutar i retenir subs-
criptors, com ho han assenyalat tots els mitjans de notícies ge-
neralistes. Per tant, és essencial oferir una app, amb una expe-
riència d’usuari eficient i atractiva i funcions com notificacions 
automàtiques per recordar contínuament als subscriptors sobre 
contingut i oferta.

7. Millorar l’oferta de continguts amb serveis addicionals
Complementar l’edició amb altres serveis, ja siguin senzills o 
ambiciosos, és part de les expectatives dels subscriptors digi-
tals. The New York Times és, per descomptat, un dels líders en 
aquesta estratègia, oferint serveis en línia dedicats a la cuina i 
els jocs, que representen el 25% de tots els subscriptors digitals 
i el 10% dels ingressos dels seus lectors a línia.
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8. Obrir la redacció
Els editors encara poden interactuar més amb els subscriptors 
per construir relacions actives i profundes. Generar interès i 
lleialtat també requereix un vincle i una línia de comunicació 
més forts entre els lectors i els equips editorials, inclosa la in-
formació sobre les perspectives editorials, interès pel que els 
subscriptors esperen llegir en el futur i la capacitat parlar direc-
tament amb els periodistes per aprofundir en un tema. És a dir, 
obrir les redaccions als subscriptors.

9. Construir una comunitat
Crear un sentiment de pertinença a una comunitat és una bona 
estratègia per augmentar la lleialtat dels subscriptors. Obrir la 
redacció (com es detalla anteriorment) pot ser valuós també 
en aquest punt per oferir als subscriptors una visió interna del 
medi, a la qual només hi tenen accés els membres de la co-
munitat . Això podria incloure sessions de xat, esdeveniments 
presencials o fins i tot articles que expliquin com funcionen els 
mitjans entre bastidors, el model econòmic, etc.

10. Personalitzar les experiències dels subscriptors
Finalment, personalitzar l’experiència de l’usuari també és una 
palanca important per construir una relació propera amb els 

subscriptors . Fins i tot pot ser útils mesures senzilles, com un 
disseny diferent quan el subscriptor està connectat, recomanar 
contingut o afegir el nom a qualsevol missatge.

La personalització també pot incloure funcions controlades pel 
subscriptor, com la capacitat de crear la seva pròpia font de 
notícies segons els seus interessos, compartir contingut amb 
no subscriptors o seleccionar les notificacions i butlletins que 
els agradaria rebre. (Fotografies: FAPE Tenerife, Consumoteca 
i diari Ara)
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Tot comença a estar més clar, dins la 
gravetat de la situació
Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu 
Fabra / Revista Comunicació21

Si alguna cosa bona ha tingut l’any 2022 per a la premsa i les 
empreses periodístiques és que, després d’un període llarg de 
xifres desastroses i turbulències de tota mena –pandèmia inclo-
sa– que les van deixar baldades, la situació comença a estar 
més clara. Que no vol dir més positiva per a tots, ni de bon tros.

Ara ja sabem que cap diari de Catalunya tornarà a passar dels 
60.000 exemplars ni dels 400.000 lectors per número, en paper, 
si no hi ha una hecatombe. Haurà de continuar oferint-se i per-
seguint-los per mitjà de l’aplicació, el web o les xarxes socials i 
buscadors, en un medi (internet) ple d’alternatives que es bara-
llen per capturar el nostre temps, la nostra atenció i la publicitat 
que els ha d’ajudar a pagar els costos. I les xifres d’audiència 
comparada no els deixen precisament bé –als mitjans en pa-
per– al costat de les cadenes de ràdio i els canals de televisió.

La part positiva d’això: les xifres de 2022 deixen entreveure un 
horitzó de calma, ja que els indicadors que venien baixant al 
llarg dels darrers 15 anys s’han aturat. En aquest nivell, molt 
baix, certament, però no sembla que hagin d’anar gaire més 
avall a curt termini. Això permetrà que les empreses periodísti-
ques facin balanç dels danys soferts i puguin preparar de ma-
nera més eficient les noves etapes, lluny de la urgència de les 
sagnies que han viscut.

La part negativa: ningú –pràcticament– n’ha sortit indemne, no 
hi ha vencedors, per molt que alguns alcin el coll per anunciar i 
vantar-se que estan al capdamunt dels rànquings.
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Els que venen del paper, perquè els agradi o no hauran de se-
guir mantenint aquesta versió industrial, que a més de despe-
ses de paper, màquines i transport, es proveeix de diners dels 
clients lectors (ja pocs, feu números: uns 650 euros l’any per 
un comprador diari) i sobretot de la publicitat (la que encara els 
queda; per sort, a la premsa d’aquí més que als diaris d’abast 
espanyol, que són deserts publicitaris).

No ho tenen millor els mitjans que són originaris digitals, de 
sempre en la dinàmica de la premsa-servei i no premsa-pro-
ducte (Journalism As A Service, per als nord-americans, amb 
l’acrònim JaaS), ni les declinacions digitals de les empreses del 
paper. Sense costos industrials ni grans barreres econòmiques 
a l’entrada a l’ecosistema informatiu, el paisatge periodístic 
s’ha vist inundat de propostes de tota mena, i totes amb aspi-
racions de mantenir-se en un mercat que és molt menys elàstic 
del que alguns voldrien.

En el mercat periodístic que s’ha forjat dins el medi internet, 
però, l’any 2022 no va servir per calmar les aigües ni per veure 
clar l’horitzó. Més aviat ben al contrari: tot segueix tant o més 
confús que abans de la pandèmia, el període de màxima capa-
citat potencial de competir per l’atenció digital del públic.

En primer lloc, perquè s’han tancat alguns (molt pocs) acords 
de compravenda/integració de publicacions/webs, però no 
s’han complert els auguris de nombroses fusions de capçaleres 
a Catalunya i Espanya davant la impossibilitat que totes siguin 
viables, ni les profecies de fàcil autocompliment d’alguns edi-
tors. El paisatge segueix inundat de títols de lectura escassa, 
de proposta informativa escassa, amb redaccions escasses i 
ingressos encara més escassos. Només cal veure les xifres de 
negoci que presenten al registre mercantil per admetre que al 
mercat periodístic digital hi ha pimes i els vells transatlàntics del 
paper, que van perdent llast.

En segon lloc, perquè s’han hagut d’aferrar als pactes amb Google i 
Facebook per a la compensació per l’ús dels continguts periodístics 
als seus serveis, però resulta que els imports percebuts són lamen-
tablement baixos (ningú diu la xifra, gran transparència). Al damunt, 
Facebook ja ha anunciat que aquest any deixarà d’interessar-se per 
les pestanyes de notícies i, per la seva banda, Google ha demostrat 
ben poc interès en els seus propis serveis. Una prova: quanta gent 
recorda l’existència de Google News Showcase?

En tercer lloc, perquè l’esperança en els ingressos publicita-
ris per sostenir aquests mitjans no s’ha materialitzat, pràctica-
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ment, i a més una part està sotmesa a la mediació dels gegants 
d’internet. Això ha obligat les empreses de serveis periodístics 
no industrials a batallar per recuperar el cobrament al lector 
com en el temps del paper, sota el lema “la informació de qua-
litat s’ha de pagar!”. Amb nous problemes que emergeixen: un, 
que probablement no hi ha gaire coincidència entre usuaris i 
editors sobre què s’entén per informació de qualitat que me-
reix ser pagada; i dos, que aquesta frase no vol dir que qui ha 
de pagar és l’usuari, forçosament, i que en tota la història del 
periodisme professional i empresarial s’ha comptat amb la pu-
blicitat per pagar una part o la totalitat del cost.

La batalla del 2022 entre editors per cobrar subscripcions tam-
bé ha mostrat un migrat balanç, i unes imatges terribles: tot i 
ampliar el mercat geogràfic cobert (fins a l’Amèrica Llatina), els 
qui més poden presumir tenen uns pocs centenars de milers de 
subscripcions a preus molt, molt, molt baixos (i no arriben a les 
xifres de vendes del paper fa 15 anys), i amb imatges de màr-
queting de molt baix nivell (per dir-ho fàcil, cada mes ofertes 
d’últims dies a preu rebaixat).

Finalment, cal afegir a tot això la pobra imatge que ofereix la 
mesura de les audiències, que hauria de ser la base sobre la 

qual edificar l’explotació econòmica dels mitjans. Si Comscore 
era criticada per la qualitat del seu treball, les crítiques al seu 
successor oficial, GfK, són demolidores i hi ha un clam gene-
ral per posar ordre en el tema… sense que això empenyi els 
editors a posar ordre al seu màrqueting d’audiències. A 2023, 
pretenen que sigui important el rànquing per nombre d’usuaris 
únics mensuals de cada títol, per exemple.

Davant aquest balanç de 2022, un pronòstic per al 2023: 
ha de ser millor, perquè en alguna de les coses segurament 
s’avançarà. (Infografia: UX Collective)
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Lluís Rovira: “Cada cop hi ha més 
periodistes que volen fer carrera en 
els mitjans locals”
Per Quim Miró / Comunicació21

Lluís Rovira (Cambrils, 1959) és el director de Revista Cambrils 
(publicació associada a l’AMIC), que celebra 70 anys de reco-
rregut. Amb un postgrau de premsa local i comarcal, forma part 

de la capçalera des de fa 40 anys; primer com a col·laborador, 
i des de fa 20 anys com a director. Amb Rovira al capdavant, 
Revista Cambrils ha viscut l’etapa més rellevant de la seva 
història: professionalitzant el projecte i adaptant-la a la nova 
realitat digital i tecnològica. Revista Cambrils va iniciar-se sota 
l’aixopluc de l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle i des de 
1991 s’integra dins l’Associació Cultural Revista Cambrils, que 
des de llavors n’és l’editora. A Comunicació 21, Rovira reivindi-
ca la premsa de proximitat.

70 anys d’història d’una capçalera local. Quin ha estat el 
secret perquè actualment sigui al carrer?
La implicació de la gent, que des del primer moment es va fer 
seva la capçalera. Des de 1953, la revista va néixer per una 
inquietud amb la necessitat d’informar i implicant tothom. Sense 
el grup de persones que col·laboren activament no seria pos-
sible ser on som. Així i tot, durant aquests 70 anys hi ha hagut 
moments de tot.

Quines han estat les etapes més rellevants de la capçalera?
Després de deu anys de continuïtat, hi va haver una interrupció 
d’un any. Després de recuperar-la novament, hi va haver una 
segona interrupció d’uns cinc anys. Aquestes aturades van ser 
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provocades per aspectes burocràtics de l’època social i políti-
ca. Des de 1971, que es va reprendre per última vegada, ja ha 
tingut continuïtat fins avui.

En aquesta darrera etapa la llengua passa a ser el català?
Encara vam viure uns anys en què s’havia d’escriure en cas-
tellà. El català no va recuperar-se fins després de la mort de 
Franco, que va passar a ser la llengua predominant en un tres 
i no res.

La revista sempre s’ha editat en paper i de periodicitat 
mensual. En tots aquests anys, s’han plantejat editar la ca-
pçalera setmanalment?
Se n’ha parlat, sí. Però des de fa 17 anys que comptem amb 
un diari digital que ens permet ser àgils i immediats quan hi 
ha una notícia rellevant per al poble. Posar en marxa un diari 
digital quan el sector encara genera dubtes va ser una decisió 
encertada i valenta. Possiblement, ens ha permès mantenir la 
periodicitat mensual de la revista.

Com conviuen les edicions de paper i digital?
El digital va molt lligat a l’actualitat, i és una capçalera oberta 
i gratuïta. Així i tot, hi ha continguts que primer es publiquen a 

l’edició de paper. A vegades ens genera algun conflicte. Hi ha 
lectors que no volen subscriure’s perquè ja llegeixen les notí-
cies de forma gratuïta en l’edició digital.

S’han plantejat aplicar un mur de pagament en l’edició di-
gital?
Se n’ha parlat, però no ha prosperat. Tenint en compte que som 
un mitjà local, les audiències que tenim són molt bones. Per 
tant, millor continuar amb la mateixa estratègia.

La pandèmia ha portat nova audiència?
Sí, vam créixer per l’interès informatiu del moment i l’impuls del 
consum digital, però un cop ha passat la pandèmia, tot ha tornat 
més o menys on érem. Tot s’ha normalitzat.

Com ha evolucionat la capçalera en paper?
La paginació ha variat amb el pas del temps. Els millors anys 
vam arribar a editar una revista de fins a 84 pàgines, però da-
rrerament havíem baixat per sota la setantena. Actualment, per 
ser un any especial, l’edició serà de 72 pàgines. Com a nove-
tats, hem redissenyat la capçalera i alguns continguts, i oferim 
un quadernet central amb fotografies retrospectives d’autors 
locals.
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Amb el preu del paper pels núvols i amb menys lectors que 
mai, com preveu el futur de Revista Cambrils?
El paper no sé si té els dies comptats, crec que encara sobre-
viurà unes dècades més. Crec que el format revista està resis-
tint millor que el diari, és una percepció. Ara bé, la tendència és 
que el paper faci cada cop un pas enrere.

La informació la concentra Cambrils, és un mitjà exclusiva-
ment local. Han tingut la temptació d’eixamplar la capçale-
ra pel territori?
No, mai. És la revista de Cambrils, som cambrilencs de soca-
rel. Sí que excepcionalment hem establert acords de continguts 
de pagament amb ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant. No tenim previst obrir-nos al territori.

Després de 70 anys, quin valor té Revista Cambrils al po-
ble?
És el marca de tot un poble, és l’essència i el cor de la societat 
civil cambrilenca. Fins al punt que hi ha moltes entitats que han 
sorgit de l’associació que integra la revista. El poble també s’ha 
fet gran. Abans érem 5.000 habitants, i actualment som 35.000!

Cambrils és un municipi costaner i turístic. Les vendes 
s’incrementen durant el període estival?
No, és un producte molt cambrilenc, fet a mida per a la gent 
del poble. Així i tot, les noves vendes a quioscos i llibreries són 
mínimes. La força la tenim en els subscriptors.

Les subscripcions són la garantia de continuïtat del pro-
jecte?
Sí, actualment comptem amb uns 900 subscriptors, tot i que 
la tendència va de baixada. Tant de bo trobem la fórmula per 
atraure a la gent jove, que són els qui han de garantir la pervi-
vència de la capçalera.

La premsa de proximitat està cotitzant a l’alça?
Per mi sempre ha tingut el mateix valor, la de ser una eina 
imprescindible en l’àmbit local. Genera interès i és atractiva. 
Prova d’això és cada cop hi ha més periodistes que volen fer 
carrera en els mitjans locals. Així i tot, la premsa de proximitat 
sempre ha actuat de pedrera per a molts periodistes que aca-
ben en mitjans d’abast nacional i estatal.

(...)
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Quins són els reptes que tenen actualment les capçaleres 
de proximitat?
Sobreviure! [riu] El repte és que cadascú entengui la vocació 
de servei que té en el seu espai geogràfic. És un servei a la 
comunitat, cal que sigui reconegut.

Quin és el full de ruta de Revista Cambrils més enllà del 
70è aniversari?
Tot i que vam ser innovadors en l’àmbit digital, hem de fer un 
pas endavant. Hem de llançar-nos en l’àmbit audiovisual, amb 
més vídeos. I en el paper, fer-lo atractiu per allargar la seva 
pervivència. (Fotografia: Josep M. Ferrando/Revista Cambrils)
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