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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: Els ciutadans espanyols presten més atenció a la publicitat dels mitjans tradicionals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Campanya de CEDRO #NingúMillorQueTu per posar en valor la propietat intel·lectual de la premsa

COMUNICACIÓ DIGITAL
Perquè el 2023 la premsa digital encara no pot substituir la premsa de paper?

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El mercat publicitari creix un 4,7 %, però la inversió encara representa menys de l’1% del PIB
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COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Els ciutadans espanyols presten més 
atenció a la publicitat dels mitjans 
tradicionals
Per Ipmark

La publicitat i el màrqueting impacta diàriament a la vida dels 
consumidors espanyols. L’atenció dels usuaris a les accions 
publicitàries és més gran quan arriben de mitjans tradicionals 
(televisió, ràdio i premsa), com assegura el 69% dels enques-
tats per Appinio en un estudi per a Ipmark. 

Després d’aquests tres mitjans convencionals, les accions 
de màrqueting amb més impacte a l’usuari arriben en vídeo, 

a través de promocions a TikTok o YouTube Shorts (53%), el 
màrqueting d’influencers (49%), el màrqueting en temps real 
(47 %), i l’street màrqueting (17%). Per part seva, el 5,8% dels 
espanyols afirma que no adverteix cap tipus d’activitat de màr-
queting a través de cap d’aquests canals. 

Els anuncis convencionals tenen el mateix impacte en dones 
i homes (amb un 69%), sorgint diferències en el màrqueting 
d’influencers, el 56% de les dones estan atentes a aquest canal 
de publicitat, davant del 42% dels homes. A més, el mateix pas-
sa amb les promocions que es realitzen a TikTok i YouTube, les 
dones són més receptives (56%) davant del 50% dels homes. 
Això sí, els homes declaren no advertir l’activitat publicitària que 
hi ha al seu voltant. 

Segons la franja d’edat, el 62% dels joves sol prestar tota la 
seva atenció i tot el seu temps per al màrqueting d’influencers, 
davant del 76% dels enquestats sèniors que afirmen tenir més 
percepció de la publicitat a través dels canals tradicionals.

Fins a quin punt influeix la publicitat i el màrqueting en les de-
cisions de compra? El 73% dels enquestats reconeixen que 
aquestes indústries influeixen en la seva decisió. En el cas de 
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les dones, la major part estan influenciades per aquests sectors 
(74%), mentre que en els homes, la xifra és del 71%. 

Els joves, entre els 18 i els 24 anys, assenyalen que la publicitat 
i el màrqueting els influeix d’alguna manera, mentre que per 
al 19% dels enquestats sí que hi influeix de manera notable. 
Els consumidors més adults asseguren que viuen allunyats de 
tota aquesta indústria, encara que el 44% reconeix que hi ha 
aquesta influència, mentre que el 9% estima que es mostra de 
manera escassa. 

Per això, podem destacar insuficient la presència que té aquest 
grup més sènior de la població en els discursos publicitaris de 
les marques.

Quin és el paper principal dels anuncis de les marques? Pel 
59% dels enquestats per Appinio en aquest estudi per a Ipmark, 
el principal paper de les marques és vendre i fer negoci, seguit 
de crear noves necessitats entre els consumidors per vendre 
més els seus productes (44%) i satisfer algun tipus de neces-
sitat (40%). En concret, el 67% dels enquestats afirma que els 
missatges que reben a través de qualsevol tipus de publicitat 
són creïbles

De fet, la campanya que els espanyols recorden més és la cam-
panya de Nadal (12%), sobretot els anuncis de la loteria del Na-
dal. A més d’això, els enquestats també recorden la campanya 
de Coca-Cola (10%) i la de Casio (7%). De fet, els espanyols 
recorden aquesta darrera campanya per la reacció que va tenir 
la marca davant la cançó que va fer Shakira amb Bizarrap en 
què, obertament, l’artista manava indirectes Piqué. 

Tot i això, la publicitat a través de les xarxes socials (16%) és el 
tipus de publicitat que els espanyols no veuen gens fiable, se-
guit de la publicitat a través de la televisió lineal (8%), televisió 
per subscripció (8% ) i premsa digital (8%).

Per veure l’estudi complet d’Ipmark Màrqueting i Publicitat 
2023, El Butlletí de l’AMIC us facilita aquest enllaç. (Infografia: 
Ipmark)
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Campanya de CEDRO 
#NingúMillorQueTu per posar en valor 
la propietat intel·lectual de la premsa
Per MAE

CEDRO (associació d’autors i editors de llibres, revistes, diaris) 
ha llançat la campanya #NingúMillorQueTu per conscienciar 
els professionals de la comunicació sobre el valor de la pro-
pietat intel·lectual en la consolidació duna premsa lliure, plural 
i sostenible, a més de recordar la importància de respectar els 
drets d’autor i la propietat intel·lectual quan s’utilitzen articles 
de premsa en resums o subscripcions.

La campanya ha estat presentada en un acte que ha reunit re-
presentants de la premsa escrita i digital, empreses de clipping i 
professionals de la comunicació, en el decurs del qual s’ha llegit 
el Manifest per la Sostenibilitat de Mitjans de Comunicació, en 
què CEDRO posa en valor que “les notícies creades i publi-
cades als mitjans de comunicació són propietat d’aquests, i la 
seva reutilització ha de comptar sempre amb la seva autoritza-
ció, sota el màxim respecte als drets de propietat intel·lectual, 
tal com estableix la Llei de propietat intel·lectual”.

#NingúMillorQuetú ha comptat amb la col·laboració dels direc-
tors de comunicació de grans companyies, com ara BNP Pari-
bas Personal Finance i Uponor, a més d’organismes clau del 
sector.

Una conversa sobre premsa i propietat intel·lectual.- Pos-
teriorment a la presentació es va fer un debat sobre Propie-
tat intel·lectual: Quins són els reptes de la premsa?, moderat 
per Irene Lanzaco, directora general de l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), amb la participació d’Alfonso R. Aldeyturria-
ga, director de Colpisa (Grup Vocento); Luis Baena, director ge-
neral de Màrqueting de PRISA Media; Javier García Pagan, di-
rector general de l’Àrea de Notícies d’Unitat Editorial; Alejandro 
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Laso, director general del Confidencial; Héctor Linares, director 
general d’Onclusive; Joaquín Mouriz, dircom BNP Paribas Per-
sonal Finance; i Julián Zabala, director general d’Alabra.

Tots ells han coincidit que els usuaris d’informació “han de con-
tribuir amb la propietat intel·lectual perquè es tracta d’un dret 
fonamental, i sense la premsa no existiria. Fer bon periodisme 
té un preu i, per aquest motiu, cal donar als mitjans el valor que 
mereixen, ja que, si els va bé, a les agències també”.

Per a Irene Lanzaco, presidenta de la Comissió de Premsa de 
CEDRO: “La premsa és garantia absolutament de l’existència 
d’una societat democràtica. Quan parlem que la premsa està 
recollida com un dret fonamental, no és només el dret dels que 
estem aquí asseguts defensant-ho, també és la garantia que 
els ciutadans estan protegits de la informació que la premsa 
difon”. I ha destacat que els mitjans d’informació “som un sector 
que contribueix a la cultura, igualtat i a la transició tecnològica”.

El lector d’El Butlletí trobarà més informació sobre la campanya 
i el seu acte de presentació en aquest enllaç. (Infografia: CE-
DRO)

El Constitucional avala que les ràdios 
no paguin per entrar als estadis per 
retransmetre partits de futbol

El Tribunal Constitucional ha 
avalat que les emissores de 
ràdio puguin entrar als estadis 
sense pagar cap cànon per 
poder retransmetre els espec-
tacles esportius. L’Alt Tribunal 
resol així el que era el seu se-
gon assumpte més antic, després del recurs popular contra la 
llei de l’avortament, segons ha informat aquest dimarts la cort 
de garanties.

Va ser el 2018 quan la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Suprem (TS) va acudir al TC pels dubtes legals que li 
suscitava l’article 19.4 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General 
de Comunicació Audiovisual (LGCA), a la redacció donada pel 
Reial decret llei 15/2012 de 20 d’abril. El precepte en qüestió 
establia que els prestadors de serveis de comunicació audio-
visual radiofònica disposarien de lliure accés als estadis per 
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retransmetre en directe els esdeveniments esportius que hi tin-
guessin lloc, a canvi d’una compensació econòmica equivalent 
als costos generats per l’exercici de aquest dret i que s’hauria 
de fixar mitjançant acord de les parts.

El Suprem va advertir que aquest precepte podria entrar en con-
flicte amb els drets a la propietat i a la llibertat d’empresa, si bé 
el Constitucional ha rebutjat aquests dubtes per confirmar-ne la 
constitucionalitat. La sentència, ponència de la magistrada María 
Luisa Balaguer, considera que, si bé el lliure accés de les em-
preses radiofòniques als estadis pot afectar el dret a la propietat 
dels que proveeixen l’espectacle esportiu, aquesta afectació està 
justificada perquè busca garantir el dret a informar.

El Constitucional considera que la LGCA compleix una fina-
litat legítima sense afectar el contingut essencial dels drets 
d’explotació dels organitzadors dels espectacles esportius. 
(Font: Invertia – fotografia: victoriana.com)

No hi ha acord per a la pujada salarial 
dels periodistes al nou conveni de la 
premsa

El conveni estatal que estableix els sous dels periodistes a 
l’estat espanyol fa més d’un any que està vençut: només tenia 
vigència fins al 31 de desembre de 2021. No obstant, més de 
tretze mesos i mig després, les negociacions entre la patronal i 
els sindicats del sector no avancen. Les parts són lluny d’arribar 
a un acord. L’únic acord a què s’ha arribat es va segellar a la 
trobada del mes d’octubre de l’any passat. Aquest dia, la patro-
nal i els sindicats van decidir que quan el proper conveni vegi la 
llum, s’eliminarà la categoria d’auxiliar de redacció.

El punt clau que té encallat el conveni té a veure amb els sous. 
La proposta de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), que 
actua de patronal, ha estat apujar un 1% els salaris sense pa-
gar endarreriments. L’oferta no va agradar als sindicats, que 
denuncien l’immobilisme de l’AMI: sempre va amb la mateixa 
proposta a la mesa de negociació. Els tres sindicats que estan 
presents en aquestes trobades, Comissions Obreres, UGT i la 
Federació de Sindicats de Periodistes, no descarten l’opció de 
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promoure mobilitzacions als centres de treball per tenir més for-
ça a l’hora de negociar. (Font: ECD)

Empleats d’Unitat Editorial, Prisa, 
Vocento i Promecal convoquen 
protestes per a la setmana que ve
Els principals grups editors han començat el 2023 amb un am-
bient de protestes contra les condicions laborals, que està pre-
vist que s’intensifiqui els propers dies. Els comitès d’empresa d’ 
Unitat Editorial, Prisa, Vocento i Promecal han anunciat mani-
festacions per dimecres de la setmana que ve a la tarda, dies 
després que empleats del grup editor d’El País protestessin con-
tra la fi del teletreball o d’altres, d’ABC, contra l’acomiadament 
onze companys de manera “inesperada”.

L’última plantilla a denunciar les condicions laborals vigents ha 
estat Unidad Editorial, que reclama a la direcció negociar con-
venis col·lectius que contemplin pujades salarials i el manteni-
ment del teletreball. Els seus representants han enviat un co-
municat a la plantilla en què denuncien que el grup fa diversos 
anys que prorroga els convenis col·lectius, sense negociar-ne 

la renovació i, per tant, sense una actualització de salaris, con-
gelats des de fa anys. Els sindicats recorden que les protesten 
també es dirigeixen a la patronal de la premsa. (Font: Dircomfi-
dencial)

El mitjà de Podemos acomiada més 
de la meitat de la seva plantilla

L’exvicepresident del Govern i exlíder de Podemos, Pablo Igle-
sias, està ultimant el seu nou projecte mediàtic en col·laboració 
amb Jaume Roures, que figura com a administrador únic de 
l’empresa propietària del mateix —Melancolic Films SL—. Du-
rant les properes setmanes s’estrenarà Canal Red, el grup 
multimèdia finançat a través d’un crowdfounding que supera 
els 400.000 euros, aportats per més de 8.500 contribuents. El 
projecte estarà integrat per un canal de televisió homònim, el 
podcast La Base -que publica el diari Público- i el web La Última 
Hora Noticias (LUH Notícies).

Abans de la seva integració, la plantilla d’aquest darrer mitjà, 
dirigit per Dina Bousselham, ex-assessora d’Iglesias al Parla-
ment Europeu, ha patit canvis profunds. Segons ha pogut saber 
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Dircomfidencial, la direcció ha acomiadat les últimes setmanes 
quatre dels seus sis redactors, amb una indemnització de 20 
dies per any treballat. LUH Noticiass els va comunicar durant el 
seu acomiadament la seva intenció de recuperar-los un cop el 
mitjà s’hagi incorporat al nou grup. (Font: Dircomfidencial)

La FIP suspèn el sindicat rus

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) va suspen-
dre aquest dimecres l’afiliació del Sindicat Rus de Periodistes 
(RUJ) després d’una votació del Comitè Executiu global de la 
Federació. La decisió es va prendre arran d’una investigació 
sobre la conducta del RUJ des de la invasió russa d’Ucraïna i la 
creació de sucursals del RUJ als territoris ucraïnesos annexats, 
fet que el sindicat es va negar a reconsiderar.

La presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, ha declarat: “La 
FIP és una organització construïda sobre la solidaritat inter-
nacional, sobre els principis de cooperació entre els sindicats 
membres i el respecte dels drets de tots/es els i les periodistes. 
Les accions del Sindicat Rus de Periodistes en establir quatre 
sucursals als territoris ucraïnesos annexionats han trencat cla-

rament aquesta solidaritat i han sembrat divisions entre organit-
zacions germanes”. (Font: MAE)

Les editorials ja poden sol·licitar ajuts 
per a la traducció al català

El Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política 
Lingüística, ha obert la línia d’ajuts a les editorials per promoure 
l’oferta en català d’obres no literàries escrites originàriament 
en qualsevol altra llengua. El termini per sol·licitar subvencions 
es tancarà el 30 d’octubre de 2023 a les dues de la tarda. Les 
empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, i les 
entitats editorials sense ànim de lucre privades que hi estiguin 
interessades han de tramitar telemàticament la sol·licitud.

La dotació màxima de la convocatòria és de 260.000 euros. 
Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al 
català de llibres de text; qualsevol manual formatiu, inclosos els 
universitaris; projectes de recerca, tesines i tesis; de revistes 
i butlletins, i de manuals i catàlegs comercials. (Font: Gencat)
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El TOT Rubí, el mitjà preferit pels 
rubinencs per informar-se de 
l’actualitat a la ciutat

El TOT Rubí és el primer 
mitjà que trien els rubi-
nencs per informar-se 
del que passa a la ciutat. 
Un 21% dels rubinencs 
s’informen de l’actualitat 
a la ciutat a través del 
TOT Rubí. Una dada que 
es desprèn de l’Estudi de satisfacció ciutadana i coneixement 
de la ciutat de Rubí que realitza cada any l’Ajuntament de Rubí, 
a càrrec de l’empresa Vox Populi, amb més de 400 entrevistes 
domiciliàries.

Pel que fa al rànquing de mitjans de comunicació locals, el se-
gon mitjà pel qual s’informen els rubinencs és el Diari de Rubí 
(13%), Ràdio Rubí (4%) i Rubí TV (2,2%).

TOT Rubí, líder a Rubí
De fet, el TOT Rubí encapçala les xarxes socials al municipi 
amb més de 30.000 seguidors entre Facebook, Twitter, Ins-
tagram, TikTok, Telegram, WhatsApp i el butlletí diari. El TOT 
Rubí també és líder a OJD i compta amb més de 40.000 usuaris 
únics mensuals de mitjana.(redacció AMIC)

Enquesta Gallup als EE.UU: la premsa 
local, líder en confiança

L’última enquesta realitzada per Gallup per a la Knight Foun-
dation als Estats Units dona com a resultat que els mitjans de 
comunicació locals són els més ben valorats per la ciutadania.

Més del 50% diu que es pot confiar en la majoria dels mitjans 
locals. El seixanta-cinc per cent assegura que els mitjans de 
comunicació locals tenen els recursos i l’oportunitat d’informar 
de manera precisa i justa el públic, i més de la meitat dels nord-
americans diu que es pot confiar en la majoria dels mitjans lo-
cals per a oferir la informació que els lectors necessiten.
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El 53% creu que es preocupen per la comunitat. El cinquan-
ta-tres per cent creu que la majoria dels mitjans locals es pre-
ocupen per com els seus informes afecten la seva comunitat 
en general, i el 47% creu que la majoria dels mitjans locals es 
preocupen pels millors interessos dels seus lectors, televidents 
i oients.

No tenen cap intenció d’enganyar (44%). El 44% dels ame-
ricans diu que els mitjans de comunicació locals no tenen la 
intenció d’enganyar, desinformar o persuadir el públic.

Millor confiança emocional que amb els nacionals. També un 
44% dels nord-americans té una gran confiança emocional als 
mitjans locals, en comparació del 21% que va manifestar tenir 
una gran confiança emocional als mitjans nacionals. Només el 
18% dels nord-americans tenen poca confiança emocional en 
les organitzacions de notícies locals, en comparació del 41% 
que tenen poca confiança en les organitzacions de notícies na-
cionals. (Font: Laboratorio de Periodismo - fotografia: Hostel-
Vending)

La nit del periodisme de proximitat

La gala de lliurament dels XIV Premis Carles Rahola de Comu-
nicació Local va reivindicar la importància de la informació local 
de qualitat. Tino Soriano (comunicació institucional), l’equip de 
Canvi de joc i el de Som Rambla (informació digital, ex aequo), 
el Col·lectiu Cultural Ràdio Platja d’Aro (premi Miquel Diumé), 
Joan Roura (televisió), Carme Vinyoles (premsa) i Pau de la 
Calle (fotografia de premsa) van ser els guanyadors dels guar-
dons; i Santiago Tejedor va guanyar la Beca dels Premis Carles 
Rahola.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Una reivindicació del periodisme de proximitat, de qualitat i ho-
nest. Així es podria resumir la gala de lliurament dels XIV Pre-
mis Carles Rahola de Comunicació Local. Tant els parlaments 
oficials com els dels premiats van coincidir en això. L’acte, que 
es va celebrar a la Sala de Cambra de l’Auditori de Girona, va 
aplegar prop de 400 persones: finalistes als guardons, perio-
distes d’arreu de les comarques gironines, autoritats diverses 
i també gent “normal” que va venir per, simplement, gaudir de 
la vetllada.

Els lectors d’El Butlletí poden veure la gala sencera i cadascun 
dels treballs premiats visionant el vídeo que trobaran en aquest 
enllaç. (Font: MAE) 

VilaWeb guanya el 10è Premi Martí 
Gasull per la defensa de la llengua

VilaWeb ha guanyat el 10è Premi Martí Gasull i Roig de Plata-
forma per la Llengua gràcies a una votació popular en què ha 
participat 8.271 persones. Assumpció Maresma i Vicent Partal, 
editora i director de VilaWeb, han estat els encarregats de reco-

llir el guardó de la mà del president de l’entitat, Òscar Escuder. 
Partal ha defensat que “el mercat en català existeix” i que “cal 
situar la llengua al seu lloc”. El director del digital també ha rei-
vindicat els 27 anys de la capçalera.

La gala també ha servit 
per lliurar el Premi Espe-
cial del Jurat a l’activista 
i filòloga Blanca Serra i el 
nou Premi a la Innovació 
al creador de continguts 
valencià Cabrafotuda. 
Tant VilaWeb com Blanca 

Serra i Cabrafotuda han estat recompensats amb un guardó 
creat per l’orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom interna-
cional. VilaWeb, a més, també s’ha endut un premi en metàl·lic 
de 3.000 € i Cabrafotuda, un altre premi de 2.000 €.

El lliurament s’ha estructurat a partir de deu esquetxos que han 
repassat la història dels guardons a través de deu lluites de 
l’entitat, entre les quals la lluita per l’etiquetatge en català, la 
defensa de la llengua a l’escola o la reivindicació de l’oficialitat 
del català a la Unió Europea. (Font i fotografia: Redacció AMIC)
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Torna La Nit de la Comunicació a 
Sitges, 25 anys després
  

La Nit del Màrqueting i la Comunicació es prepara per ser el 
gran esdeveniment de l’any el 8 de juny, a Sitges El Col·legi del 
Màrqueting i la Comunicació de Catalunya ha presentat logotip 
pel seu 25è aniversari, juntament amb els Premis Impacte. 

L’esdeveniment a Sitges tindrà tres fases seguides i diferen-
ciades. En primer lloc, el lliurament dels Premis Impacte, com 
a reconeixement a les campanyes, accions, projectes i profes-
sionals més destacats del darrer any a Catalunya. Seguida-
ment, La Nit del Màrqueting i la Comunicació als jardins del 

Teatre Prado, on serà l’entrada per al lliurament dels premis, 
amb accés al sopar i a actes de reconeixement i actuacions 
d’entreteniment.

Finalment, La Nit del Màrqueting i la Comunicació acabarà en 
una festa final a la platja, amb música i networking festiu per 
als professionals amb el suport de l’Ajuntament de Sitges per 
convertir la vila en un referent internacional per a la indústria de 
la publicitat i la comunicació.
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Perquè el 2023 la premsa digital 
encara no pot substituir la premsa de 
paper?
Per Nathan Bleja / Phrases.media

En el món de la premsa, en un moment en què qualsevol text 
imprès sembla tenir la seva contrapartida digital, les subscrip-
cions digitals encara no són suficients per garantir la sostenibi-
litat d’un diari. Descobrim perquè al vídeo...

Si gairebé tots els diaris de la premsa escrita estan presents 
avui a la xarxa, les seves subscripcions digitals encara no els 
permeten prescindir del paper. Busquem explicacions.

La rendibilitat de la impressió és molt superior a la de la digital. 
Es calcula que és de tres a quatre vegades més gran. Fins i tot 
ara malgrat l’augment dels costos del paper. Caldria un gran 
nombre de subscriptors digitals per compensar la tendència de 
pèrdua de subscriptors de paper

Les subscripcions digitals al món de la premsa s’enfronten a un 
altre problema: la informació no és una prioritat per a una gran 
majoria de la població.

Un estudi de Reuters que analitza el mercat anglès durant el 
2022, que és similar a les  pràctiques que trobem a Espanya i 
França. Mostra que només el 7% de la població paga per una 
subscripció digital a almenys un títol de premsa. A manera de 
comparació, el 65% són subscriptors d’una o més plataformes 
de vídeo sota demanda com Netflix, Amazon Prime Video o fins 
i tot Disney +.

Aquest baix percentatge del 7% és encara més perjudicial per 
als “petits” periòdics de premsa local. En efecte, si els lectors 
només s’han de subscriure a un únic títol de premsa, la gran 
majoria anirà a diaris que ja tenen una certa fama. (Fotografia: 
dosymedia.es)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El 20% dels mitjans digitals a Espanya 
fa servir una llengua cooficial o 
estrangera

L’observatori ibèric de mi-
tjans digitals IBERIFIER, un 
projecte amb finançament 
europeu i coordinat des de 
la Facultat de Comunicació 
de la Universitat de Nava-
rra, ha presentat el mapa 
interactiu de mitjans digitals 
que localitza 3.948 mitjans 
digitals espanyols. A més de la seva localització geogràfica, 
ofereix dades com l’especialitat temàtica del medi, les vies 
de finançament, el grup empresarial al qual pertany o la seva 
presència a xarxes socials, entre altres detalls.

Entre les conclusions principals, el mapa mostra que els mitjans 
digitals d’Espanya tenen una gran diversitat lingüística. Tot i que 
el 80% dels mitjans digitals del país es publiquen en espanyol, 
el 20% restant utilitza alguna llengua cooficial o estrangera. En-

tre les llengües cooficials, la més estesa és el català, utilitzada 
per un total de 612 mitjans digitals. El segueixen el basc amb 
118 publicacions, el gallec, amb 113, i el valencià, amb 80.

Així mateix, destaca que la distribució territorial dels mitjans di-
gitals no és homogènia. Les comunitats de Madrid, amb 902 
mitjans digitals, i Catalunya (732) concentren el 41,3% de les 
publicacions digitals actives al país. Al pol oposat, comunitats 
autònomes més despoblades i amb menor activitat econòmi-
ca llueixen xifres molt més modestes. (Font: MAE – infografia: 
UNAV)

La verificació eficient, els canals 
emergents i les eines contextuals 
estan marcant la indústria digital el 
2023

Integral Ad Science  ha realitzat una enquesta entre els pro-
fessionals del sector digital amb l’objectiu de conèixer quines 
són les seves principals preocupacions i les tendències que es-
tan marcant el 2023. En aquest sentit, han sorgit una sèrie de 
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preocupacions, que companyia líder mundial en verificació de 
campanyes digitals ha dividit en tres blocs.

Destaquen l’ atenció dels consumidors als anuncis, les millores 
en la verificació de les campanyes digitals segons el criteri de 
qualitat, així com l’ optimització de les campanyes programàti-
ques i de la cadena de subministrament publicitari, la conso-
lidació dels canals emergents CTV, audio digital,  gaming  o 
Metaverso, a més de la importància del  contextual advertising.

El 2023, tenint en compte el context econòmic, els anunciants 
orientaran les seves inversions en digital al rendiment. En això, 
el requisit previ per a les marques és disposar de les eines que 
els ajudin a optimitzar els seus pressupostos i per això presta-
ran més atenció a les solucions de compra programàtica, tenint 
en compte el criteri de la desintermediació, per així atraure els 
consumidors. Tot i això, només els anunciants que sàpiguen en-
tendre i aprofitar la interacció entre mitjans de qualitat, context i 
ROI real seran capaços de sortejar la situació.

Com que els anunciants poden tenir dubtes sobre si les seves 
estratègies de SPO poden perjudicar la segmentació de la seva 
audiència, a l’abast o l’escala de les seves campanyes, aquest 

any es veurà un canvi que anirà de la simple reducció de costos 
cap a la rendibilitat de l’inventari d’alta qualitat o Quality Path 
Optimization (QPO). Amb aquesta optimització, els anunciants 
poden verificar la qualitat dels mitjans amb mètriques de veri-
ficació i quantificar el cost de les campanyes tenint en comp-
te l’impacte financer dels anuncis bloquejats i saber el cost de 
l’inventari de qualitat. (Font: Prnoticias)

GfK DAM comença a avaluar el 
rendiment de les campanyes digitals 
amb el llançament de Campaign 
Analytics

GfK DAM acaba de llançar al mercat l’eina Campaign Analytics, 
que permet avaluar el rendiment de les campanyes digitals . Amb 
aquesta solució, un cop s’han llançat les campanyes que comp-
ten amb el tag de GfK Sensic, es pot mesurar el seu rendiment i 
tornada. Amb Campaign Analytics, els clients de GfK DAM podran 
rebre informació de mètriques com les distribucions de contactes, 
els impactes per comunitats autònomes i la capacitat de segmen-
tar qualsevol resultat per cada emplaçament, creativitat o suport.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Aquesta solució complementa Planning Analytics, amb la qual 
GfK DAM ofereix informació a anunciants i agències sobre el 
pas previ a executar una campanya: la planificació. I és que 
aquesta eina permet simular campanyes i comprovar quines 
creativitats funcionen millor amb els targets objectiu , entre al-
tres funcionalitats. (Font: GfK)

Més de la meitat dels espectadors 
utilitza el mòbil mentre veu la televisió
  

Més de la meitat dels espec-
tadors utilitza el telèfon mòbil 
mentre veu la televisió, se-
gons un estudi que analitza 
el fenomen de l’espectador 
multipantalla i el covisionat. 

És l’estudi Baròmetre TV-OTT de Barlovento Comunicación, 
que analitza l’ús d’altres dispositius simultàniament al consum 
de televisió, i que conclou que el 56,5 % utilitza el mòbil mentre 
veu la tele, mentre que un altre 17,8 % utilitza simultàniament 
l’ordinador, un 17,5% veu la tauleta i un 3,3% escolta la ràdio.

Només un terç, el 30,2%, diu que no realitza cap altra activitat 
simultàniament. Si el segmentem per edats, les dones usen el 
mòbil i la tauleta més que els homes mentre veuen la tele, però 
els percentatges de covisionat de l’ordinador i la ràdio són més 
grans en els homes.

En els públics més joves, de menys de 34 anys, l’ús combinat 
de la televisió més el mòbil és més freqüent que en els més 
grans de 55 anys, que, tanmateix, sí que fan més ús de la tau-
leta o la ràdio que els més joves, empre segons aquest estudi 
de Barlovento que El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors. 
CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: Barlovento) 

El Español amenaça el lideratge d’El 
País a la premsa digital

El primer balanç de l’any de la premsa digital ha dibuixat un 
escenari més ajustat que mai. Els digitals espanyols país conti-
nuen creixent i redueixen les diferències el primer mes de l’any. 
Així ho indiquen els resultats recollits pel mesurador oficial 
d’audiències digitals, GfK. Un rànquing que, durant el mes de 
gener, encapçala –per la mínima– el diari El País.
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La versió digital del diari que dirigeix Pepa Bueno continua 
sent el més llegit a Espanya, acumulant durant el primer mes 
de l’any 17.671.000 usuaris únics i amb una mitjana diària de 
2.098.000 lectors. Unes dades molt similars, però lleugerament 
superiors a les d’ El Español -el segon diari més ben posicionat. 
Que compta amb 17.630.000 usuaris únics, però que sobrepas-
sa El País en lectors diaris amb 2.327.000.

Pel que fa a El Mundo, no ha estat la seva millor arrencada 
d’any pel que fa als resultats, ja que ha cedit el tercer lloc al 
Confidencial. El diari d’Unidad Editorial xifra els usuaris únics en 

15.695.000, perdent força respecte al mes passat mentre que 
el digital que dirigeix Nacho Cardero creix fins als 16.579.000 
usuaris únics.

Els diaris digitals d’àmbit estatal han gaudit d’un primer mes 
de l’any amb resultats alcistes en termes generals. Uns bene-
ficis a què també s’ha apuntat el diari ABC, que creix fins als 
14.369.000 usuaris únics i 1,7 milions de lectors diaris. Supera 
La Vanguardia i 20 Minutos amb 13.965.000 i 13.427.000 usua-
ris únics, respectivament.

A més, tanquen el rànquing dels diaris en línia més llegits del 
mes OKDiario, amb 13.053.000; El Periódico, amb 11.161.000, 
i La Razón, que és el primer que baixa dels deu milions, amb 
9.687.000 usuaris únics. (Font i gràfic: Prnoticias)

El Periódico de España guanya un 
milió d’usuaris únics en dos mesos

2023 ha començat amb bones notícies per a Premsa Ibèrica. 
El Periódico de España, el digital generalista a Madrid que 
va sorgir com una aposta personal de Moll, ha aconseguit un 
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sorprenent increment d’audiència  fins a col·locar-se entre els 
mitjans de comunicació més visitats per Internet. El novembre 
del 2022, el diari generalista que dirigeix Gemma Robles es tro-
bava per sota de les expectatives que s’havien posat en aquest 
mitjà de comunicació. Tot just arribava a les 154.000 persones 
d’audiència diària, 3,1 milions d’usuaris únics i 10,1 milions de 
pàgines vistes al mes.

En les dades del mes de desembre el diari de Premsa Ibèri-
ca va registrar una primera pujada significativa. Concretament, 
el mitjà de comunicació va aconseguir atraure un total de 3,7 
milions d’usuaris únics, un balanç positiu de 0,6 milions en 
menys de trenta dies. Però al gener el creixement va ser encara 
més gran. El mes passat, El Periódico de España ha registrat 
una audiència mitjana diària de 190 mil persones, 4,1 milions 
d’usuaris únics i 10,2 milions de pàgines vistes.

La pujada en aquest inici d’any respecte a l’anàlisi de Gfk Dam 
anterior, del desembre, és d’uns 25 mil lectors diaris, 0,4 milions 
d’usuaris únics i un milió de pàgines vistes. (Font: El Confiden-
cial Digital)

Els espanyols volen pagar menys a 
les plataformes a canvi de publicitat

“Un de cada dos usuaris de Netflix estarien disposats a pagar 
menys per les seves tarifes de subscripció, a canvi d’incloure 
publicitat”. Aquesta és la conclusió a què han arribat a l’estudi 
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25a Edició de Navegants a la Xarxa, d’ AIMC. A més, assegu-
ren que el 48,8% dels espanyols subscrits a plataformes de 
televisió de pagament estan disposats a pagar menys a canvi 
de publicitat.

En aquest avenç, l’empresa recull l’opinió dels usuaris espan-
yols sobre les noves tarifes anunciades per les plataformes 
de televisió de pagament que inclouen publicitat a canvi d’un 
preu més reduït. Als serveis de pagament de cadenes de te-
levisió com Mitele Plus, el 69,7% dels seus usuaris es can-
viaria i Atresplayer Premium, el 66,3% aprova aquesta opció. 
Per sobre de la mitjana també hi ha les plataformes Apple TV+ 
(57,8%) i DAZN (53,8%). Al costat contrari, els usuaris d’ Ama-
zon Prime Video (46,9%), HBO Max (47,3%), Disney+ (48.1%) 
i Netflix (49%) serien els més reticents.

Un altre factor que influeix en aquesta decisió és ledat. Per 
exemple, els joves són més propensos al canvi de tarifes a pla-
taformes de televisió de pagament, el percentatge va disminuint 
segons augmenta l’edat, descendint del 56,8% entre els inter-
nautes de 18 a 24 anys , al 50,9% entre els de 25 a 54 anys, 
al 44,4% per als de 55 a 64 anys, i al 37,5% per als més grans 
de 65 anys, que, per tant, prefereixen, la majoria, mantenir la 

seva quota, encara que sigui una mica més cara, però no tenir 
continguts publicitaris.

Podeu tenir l’informe d’AIMC si CLIQUEU AQUÍ (Font: AIMC – 
gràfic:MD)
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El mercat publicitari creix un 4,7 %, 
però la inversió encara representa 
menys de l’1% del PIB
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Les dades presentades per InfoAdex aquesta setmana mostren 
que la inversió publicitària a Espanya el 2022 s’ha incrementat 
en un percentatge inferior a l’evolució del PIB, sobre el qual 
suposa un 0,92%. El creixement experimentat davant l’any an-
terior ha estat del 4,7%, fet que ha suposat que la inversió pu-
blicitària se situï en 12.214,2 milions d’euros.

Val a dir que l’evolució del 2022 ha reflectit els diferents esdeveni-
ments significatius que s’han anat produint al llarg dels mesos. Ara 
bé, l’any es va iniciar en positiu, amb un creixement el primer tri-
mestre del 7,7%, creient parcialment superada la delicada situació 
fruit de la variant Òmicron del Covid-19, la crisi de desproveïment i 
subministraments i la pujada en el preu dels combustibles.

Tot i això, amb el pas dels mesos i l’inici de la guerra a Ucraïna, 
el mercat no es va veure en una millor situació, encara amb una 
forta inflació i una situació econòmica complexa, les següents 
evolucions es van presentar més contingudes, i es va donar un 
creixement del 4,2% en els primers sis mesos de l’any i un in-
crement del 2,8% en la inversió del gener al setembre del 2022.

La taxa de creixement el 2022, en el cas dels mitjans controlats 
(abans anomenats mitjans convencionals), va ser del 4,3%, as-
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solint els 5.693,5 milions d’euros el 2022. Com a conseqüència, 
el percentatge que sobre el total mercat van obtenir els mitjans 
controlats durant el període d’anàlisi va ser del 46,6%, xifra que 
disminueix 0,2 dècimes respecte a l’any anterior.

Alhora, els anomenats mitjans estimats (abans anomenats mi-
tjans no convencionals) van representar el 2022 el 53,4% de la 
inversió total, amb 6.520,7 milions d’euros invertits en el exerci-
ci, xifra un 5,0% superior als 6.211,0 milions registrats el 2021. 
(Gràfic: IndoAdex)

Digital segueix creixent i ja suposa 
el 46,9% de la inversió publicitària en 
mitjans controlats
IAB Spain ha presentat el seu Estudi d’Inversió Publicitària a 
Mitjans Digitals 2023, patrocinat per Adevinta Spain i adjinn i 
elaborat en col·laboració amb PwC. Segons aquest,  el 2022 
la inversió en publicitat en mitjans digitals a Espanya supera 
els 4.500 milions d’euros, creixent un 10,0% respecte al 2021 
i un 49,7% respecte al 2020. El 2022 s’ha superat, per tant, de 
manera folgada els nivells d’inversió prepandèmia, a excepció 

de Display Non Video, però no totes les modalitats han tingut el 
mateix comportament.

El canal digital ja suposa un 60% de la inversió sobre el total 
de mitjans. Els models de contractació automatitzada (Inversió 
Programàtica, Search i Xarxes Socials) experimenten una lleu-
gera reducció interrompent-ne la tendència creixent, suposant 
ara el 72,3% del total d’inversió en mitjans digitals.

El model d’inversió programàtica suposa més d’un terç (34,7%) 
de la distribució de la inversió publicitària en els segments que 
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inclouen programàtica (Display non video, Video, Publicitat Na-
tiva, Àudio Digital, TV Connectada, Digital OOH). Per part seva, 
els models d’inversió automatitzada (Programàtica, Xarxes So-
cials i Search) representen el 72,3% de la distribució de la in-
versió publicitària digital.

A més, el 2022 s’ha produït una ràpida expansió de la TV Con-
nectada, amb un creixement del 318,4% respecte al 2021. La 
clara aposta dels grups audiovisuals per aquest format i el 
llançament de nous productes a HbbTV i crossmedia han per-
mès aquest creixement.

El mercat d’influencers, per la seva banda, s’incorpora per pri-
mer cop a l’estudi principal. La seva inversió digital va suposar 
63,9 milions d’euros amb un creixement del 22,8% respecte al 
2021. La seva presència mediàtica i creixement en rellevància 
garanteixen bones perspectives per als propers anys.

La distribució dels 4.533 milions d’euros d’inversió en Publici-
tat Digital per disciplines és la següent: Display sense RRSS 
(1.091,5M€), RRSS (1.278,9M€), Search (1.575,3M€), Classi-
ficats (307M€) , Digital OOH (101,7M€) Àudio Digital (75M€) 
Influencers (63,9M€) i TV Connectada (39,8M€).

Els sectors més actius el 2022 quant a inversió digital han es-
tat: Institucions (11,3%), Automoció (8,8%) i Distribució (8,7%). 
Per part seva, els 3 principals anunciants per inversió el 2022 
van ser: Telefónica, BBVA, PSA Groupe, Govern d’Espanya i 
Santander. El Butlletí us acosta l’Estudi d’Inversió Publicitària 
en Mitjans Digitals 2022. CLICAR AQUÍ (Font: MAE - Gràfic: 
IAB/MD)

El negoci publicitari d’Amazon arriba 
gairebé a les xifres de la publicitat 
impresa mundial
 

El valor del mercat pu-
blicitari mundial va pu-
jar a 993.000 milions 
de dòlars el 2022, se-
gons recull la consulto-
ra WARC Media al seu 
informe Global Ad Trends: Media models in flux que analitza les 
xifres de la publicitat mundial en mitjans. En un entorn cada cop 
més canviant, es torna difícil per als editors que creen contin-
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guts continuar sent competitius davant dels canals de resultats 
rics en dades, com els mitjans minoristes.

Tot i això, la publicitat continua sent una font d’ingressos atrac-
tiva i amb marges elevats, cosa que significa que els propietaris 
de mitjans estan evolucionant els seus models operatius per 
sobreviure perquè s’han vist atropellats per Amazon, per exem-
ple. El gegant tecnològic ha ingressat 37.700 milions de dòlars 
per serveis publicitaris el 2022, gairebé la mateixa quantitat que 
la premsa impresa a tot el món l’any passat.

Segons les dades de WARC Media, tot el mercat publicitari 
editorial mundial tindrà un valor de 47.200 milions de dòlars el 
2023, fet que suposa un descens interanual del 7,7%.

En aquest sentit, l’autor de l’informe, Alex Brownsell, director 
de continguts de WARC Media, afirma: “Per a les marques de 
premsa i les revistes, els modestos augments dels ingressos 
per publicitat digital han estat insuficients per compensar les 
pèrdues d’ingressos per publicitat impresa. Els ingressos mun-
dials per publicitat impresa al sector editorial s’han reduït a la 
meitat els últims sis anys, passant de 75.900 milions de dòlars 
el 2016 a 37.300 milions el 2022”.

El lector d’El Butlletí de l’AMIC pot accedir a una versió reduïda 
de l’estudi de WARC des d’aquest enllaç. (Font: WARC – info-
grafia: Bloo Media)

La CE publica un informe sobre les 
repercussions de la publicitat digital 
en la privadesa, els editors i els 
anunciants

La publicitat digital 
basada en la reco-
pilació de dades 
personals, el ras-
treig 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 
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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 de la Comissió Europea assenyala l’existència de 
llacunes en el marc regulador que podrien fer que persistissin 
molts dels problemes assenyalats. Cal millorar la transparència 
i la rendició de comptes, augmentar el control dels particulars 
sobre com s’utilitzen les dades personals per a la publicitat di-
gital i abordar una sèrie d’obstacles que dificulten anunciants i 
editors «conèixer la seva audiència».

Mercès a El Butlletí podem accedir a l’informe de la Comissió 
Europea. CLICAR AQUÍ (Font:MAE – infografia: Clabe)

Les dones espanyoles donen un 
“aprovat fred” a l’adequació de la 
presència femenina a la publicitat

Havas Media Group, xarxa de mitjans del Grup de comunicació 
Havas, va presentar dimarts passat la segona edició de l’ es-
tudi Meaningful Women 2030, realitzat al costat de l’Institut de 
recerca social i de mercat IMOP Insights. L’estudi, que té com 
a objectiu fer un diagnòstic sobre la representació de la dona 
a la publicitat actual, analitza els valors que s’estan projectant 
avui dia i el seu grau de connexió amb les dones reals i com 
aquestes volen veure’s reflectides.

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3637.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Entre les conclusions destaca que les dones parteixen d’una 
percepció general d’un fred aprovat sobre l’adequació de la 
presència femenina a la publicitat (5,2 sobre 10). Tot i això, 
després del visionat de les creativitats de les campanyes pu-
blicitàries a les 2.000 entrevistes, “es desprèn que la valoració 
sobre l’adequació de la presència femenina millora creixent fins 
a un 6,3. Però amb una clara assignatura pendent a la identifi-
cació (5,3)”.

A més, l’estudi apunta que s’observen avenços objectius a les 
campanyes: el model de relació majoritari que es representa a 
la publicitat és el d’homes i dones amb intercanvi de rols (35%) 
i els casos de discriminació òbvia són escassos. Així, com afe-
geix, “es tendeix a l’equilibri de presència d’homes i dones”.

Us oferim el vídeo, en espanyol, de la presentació d’aquest es-
tudi d’Havas Media Group. Clicar en aquest enllaç. (Font: Ha-
vas – fotografia: Arena Media)

Es presenta una nova edició del Marc 
General dels Mitjans a Espanya

El Marc General dels Mitjans a Espanya 
és una de les publicacions d’ AIMC més 
demandades i que desperta més interès 
no només entre els seus associats, sinó 
també al mercat en general, als profes-
sionals del periodisme i la informació 
(especialment econòmica i publicitària) 
i als centres d’estudis. El Marc mostra 
una visió general de les audiències dels 
diferents mitjans espanyols, d’acord 

amb les dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM)

A més, el Marc es completa amb xifres referides a la població 
objecte d’estudi de l’EGM, tretes de l’Univers de l’Estudi Gene-
ral de Mitjans, que cada any elabora i actualitza AIMC. informa-
ció sobre l’equipament de les llars, presa de l’EGM. i dades re-
latives a estils de vida dels individus, també obtinguts de l’EGM.
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Aquesta edició reflecteix la situació l’any 2022, i també la pers-
pectiva històrica per a moltes de les dades, mitjançant taules i 
gràfics de fàcil consulta. Les dades del Marc General s’obtenen 
de l’acumulat de les tres onades que anualment es fan de 
l’EGM i les lectors d’El Butlletí hi tenen accés. CLICAR AQUÍ 
(Font i il·lustració: AIMC)

Campanya de 20minutos per 
convidar-nos a reflexionar

La nova campanya de 20minuts, llançada per Alayans, fa pen-
sar i posiciona el diari com un gran mitjà de referència per als 
seus lectors, reivindicant un periodisme obert i accessible per 
a tothom. Així, 20minutos va sortir dijous passat al carrer, en la 
seva edició paper i en la seva versió digital, amb una trenca-
dora campanya publicitària, dissenyada en col·laboració amb 
l’agència Havas Group, en què anima els ciutadans que se-
gueixin “prenent-se 20 minutos per reflexionar” i informar-se 
mitjançant aquest diari. 

L’objectiu és destacar els valors de 20minutos i agrair la fidelitat 
amb què responen els lectors, en un moment en què, com su-

bratllen les conclusions de l’informe Digital News Report 2022, 
de l’Institut Reuters, creix la desafecció cap als mitjans. Un des-
aferrament al qual posen cara i veu ciutadans del carrer com 
Paula, Félix, Claudia, María Jesús i David, entre d’altres, els qui 
expliquen els motius pels quals han deixat d’informar-se diària-
ment. (Font: 20minutos)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3633.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Recursos i eines d’intel·ligència 
artificial per a periodistes
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

 
La intel·ligència artificial (IA) és una de les tendències del pe-
riodisme per aquest 2023 segons el Reuters Institute for the 
Study of Journalism. El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
està atent als temes que afecten la professió i podem dir que ja 
parlàvem d’aquesta tecnologia l’any 2014, quan vam publicar 
l’article “Que vénen els robots!” a la revista Capçalera. Alesho-
res la principal preocupació era si els robots substituirien els 
periodistes, però ara estem parlant de com aprofitar-los.

Actualment, tenim dues formacions sobre intel·ligència arti-
ficial: la masterclass “Intel·ligència Artificial i Ètica. Eines per 
a la interpretació crítica de les tecnologies algoritimiques” i el 
curs presencial “Intel·ligència artificial aplicada als mitjans de 
comunicació”. L’acceleració de la IA ens obliga a endinsar-nos-
hi per entendre i aprofitar les seves aplicacions en el món del 
periodisme i la comunicació. En aquesta línia no podem oblidar 
els valors del nostre Codi Deontològic i és per això que el Con-
sell de la Informació de Catalunya va presentar l’estudi “Algo-
ritmes a les redaccions: Reptes i recomanacions per dotar la 
intel·ligència artificial dels valors ètics del periodisme”.

Un dels grans avantatges de la IA per als mitjans de comu-
nicació és l’oportunitat d’oferir informació i formats més per-
sonals. Un 68% dels editors de notícies de 53 països afirmen 
que ja estan utilitzant la intel·ligència artificial per personalitzar 
els seus productes, segons el Reuters Institute. També des-
taquen la importància d’aquestes eines per a l’ús comercial o 
l’automatització d’algunes parts de la redacció.

Aplicacions com ChatGPT poden estalviar-nos algunes de les 
tasques més mecàniques. Per exemple: obtenir resums de do-
cuments llargs, generar preguntes i respostes o escriure publi-
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cacions a les xarxes socials. Però sempre hem d’acompanyar 
els resultats amb el pensament crític del periodista.

Eines d’intel·ligència artificial per a periodistes
Hem demanat al ChatGPT eines d’intel·ligència artificial per a 
periodistes. Aquí teniu el resultat obtingut:

• Processament de llenguatge natural: Permeten analitzar 
grans volums de text, identificar patrons i extreure informació 
rellevant. Algunes eines populars són: NLTK, spaCy i Stanford 
NLP.
• Transcripció automatitzada: Ajuden a transcriure automàti-
cament enregistraments d’àudio i vídeo, estalviant temps i es-
forç als periodistes. Aquí trobem Otter.ai, Temi i Descript.
• Anàlisi de sentiments: Analitzen les dades de les xarxes 
socials i altres continguts en línia per determinar el sentiment 
predominant sobre un tema concret. Per exemple Brandwatch, 
Hootsuite Insights i RapidMiner.
• Anàlisi d’imatges i vídeos: Detecten imatges i vídeos ma-
nipulats, identifiquen objectes i persones en contingut visual i 
fins i tot generen subtítols i transcripcions. Aquí incloem Google 
Cloud Vision, Amazon Rekognition i Microsoft Azure Cog-
nitive Services.

• Xatbots i assistents de veu: Automatitzen algunes de les 
tasques repetitives, com ara respondre preguntes freqüents o 
preparar entrevistes. Algunes eines més rellevants són: Chat-
fuel, Dialogflow i Alexa Skills Kit.
• Visualització de dades: Creen gràfics interactius i faciliten la 
comprensió de dades complexes. Per exemple Tableau, Da-
tawrapper i Google Data Studio.

(Font: Informació facilitada pel Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya – infografia: Periodismo Digital/Substack)

No hi ha una eina màgica per estalviar 
espai al teu mòbil, però sí una aplicació

Solem descarregar aplicacions per tenir un accés més senzill 
als serveis, jo el primer. I sovint oblidem que tot aquest conjunt 
de programari que va engreixant el mòbil no és imprescindible 
: podem estalviar espai i energia , a més de protegir la nos-
tra privadesa , amb el que ja tenim instal·lat. Perquè, si ja hi 
ha una app que soluciona la major part de tasques al telèfon 
intel·ligent, per què descarregar-ne més? Aquesta és la meva 
oda al navegador web, diu Ivan Linares a Xataca.
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Mirant (molt) la vista enrere, Internet s’associava exclusivament 
al navegador web. Dir «Entraré a Internet» equivalia a connec-
tar-se a la xarxa i obrir el navegador de torn. Si bé el navegador 
web continua sent un pilar bàsic de l’ús que fem d’Internet, a 
poc a poc va anar diluint-se la necessitat fins a recaure en les 
diferents aplicacions que donen accés directe a les plataformes 
i serveis d’Internet. Pot semblar que així utilitzem els serveis de 
manera més completa i senzilla, cosa que passa en una gran 
majoria de casos, però això té contrapartides per a la nostra 
experiència amb el mòbil. Completem la informació en aquest 
enllaç. (Font: Xataca)

Arriba a Android la versió beta de 
Privacy Sandbox

Privacy Sandbox passa a la se-
güent fase amb l’entrada en servei 
de la primera versió beta a Android 
per a una selecció de dispositius. 
Amb aquesta versió, que es des-
plegarà gradualment, s’incorporen 
noves API més respectuoses amb la privadesa, que no utilitzen 

identificadors capaços de rastrejar l’activitat dels usuaris en 
aplicacions i llocs web.

Tant els usuaris com els desenvolupadors poden provar i avaluar 
aquestes noves solucions en condicions reals. Inicialment, es li-
mitarà a un petit percentatge de dispositius Android 13 i s’anirà 
ampliant amb el temps. La versió beta del Privacy Sandbox in-
corpora noves API més respectuoses amb la privadesa, que no 
utilitzen identificadors capaços de rastrejar l’activitat dels usuaris 
en aplicacions i llocs web. Les aplicacions que decideixin partici-
par en la versió beta podran utilitzar aquestes API per presentar 
als usuaris anuncis rellevants i mesurar-ne l’eficàcia.

Com a usuari, pots controlar la teva participació a la versió beta 
des de la secció d’ajustos del Privacy Sandbox . Des d’allà po-
dràs veure i gestionar els temes d’interès que poden utilitzar les 
diferents aplicacions per mostrar publicitat rellevant per a tu. 
Així, veuràs que Android ha valorat que t’interessen temes com, 
per exemple, “Cenar fora” o “Moda”. Si algun d’aquests temes 
no s’ajusta als vostres interessos, podeu bloquejar-lo. I si en 
un moment dada decideixes que ja no vols participar a la beta, 
desactiva-la als ajustaments… o torna a activar-la si canvies 
d’idea. (Font: La Publicidad – infografia: Root Nation)
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Les millors plantilles d’Excel que 
podem trobar de franc

Microsoft Excel és una eina realment versàtil per al dia a dia 
de qualsevol persona. Però partir de zero pot ser complicat per 
a moltes persones que compten amb la subscripció a Office 
365. És per això que sempre és interessant partir d’una plantilla 
creada per altres persones i que Microsoft allotja a la pàgina 
web.

Avui ens centrem en aquelles plantilles més gratuïtes que allo-
tja Microsoft i que et poden acabar solucionant la vida en ges-
tionar més fàcilment la teva salut o la teva economia personal 
o empresarial, segons escriu José Alberto Lizana a Genbeta.

Podem trobar lantilles per organitzar la teva empresa. Podem 
gestionar la salut amb Excel. Administrar les nostres finances 
personals. Trobar plantilles relacionades amb el lleure, planti-
lles per a l’educació... Us convidem a llegir l’article sencer de 
José Alberto Lizana en aquest enllaç. (Font: MAE)

Com copiar i enganxar text d’un PDF 
a MS Word

A la feina diària d’oficina és habitual recórrer al talla&enganxa 
per passar informació d’uns documents a altres. No obstant 
això, les diferències de formats entre documents poden con-
vertir en un malson una mica tan senzill com recórrer al Ctrl+C/
Ctrl+V. És a dir, alguna vegada heu provat a copiar text d’un 
PDF (quan és possible i no es tracta d’un simple escaneig, que 
no és tan infreqüent) i enganxar-lo en un processador de tex-
tos? Hauràs comprovat que s’insereix un salt de línia al final de 
cada línia original, oi?

Existeix un truc que ho permet, i una investigadora universi-
tària d’Història anomenada Alice Hicklin ha aconseguit un gran 

NOVES EINES

https://www.genbeta.com/a-fondo/mejores-plantillas-excel-que-puedes-encontrar-gratis-te-solucionaran-vida?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST5&utm_campaign=18_Feb_2023+Genbeta&utm_term=CLICK+ON+TITLE


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

èxit a Twitter revelant-ho. Hicklin escriu “Si el PDF acaba dividit 
en moltes línies, no cal que l’arregli manualment. Simplement 
aneu a Cerca i Reemplaça, escriviu ^p a buscar i un espai a 
reemplaçar”.

Si per defecte uses la separació automàtica entre paràgrafs, 
pots trobar-te que el text que acabes d’enganxar a Word amb 
aquest truc, en copiar-lo posteriorment en una altra aplicació, 
senzillament acabi fusionat en un únic i enorme paràgraf. Per 
evitar-ho, l’opció més recomanable és tornar a fer ús del quadre 
de Cerca i Reemplaça, posant ‘^p’ al camp de cerca i ‘^p^p’ al 
camp de ‘Reemplaçar-ho tot’. Això crearà un espai manual que 
sobreviurà al procés de tallar i enganxar.

Tècnicament, ‘ ^p ‘ és el que coneixem com a “marca de parà-
graf”, mentre que per buscar i reemplaçar salts de línia pròpia-
ment dits hauríem d’utilitzar la combinació ‘ ^l ‘ al camp de ‘Re-
emplaçar’. El primer és el resultat de prémer ‘Enter’, i el segon 
de prémer ‘Majúsc + Enter’. Això és possible gràcies al fet que 
Microsoft Word —igual que altres processadors de text— ens 
permet cercar no només text, sinó també caràcters especials 
no imprimibles (encara que sí visualitzables si així ho desitgem: 
a ‘Arxiu > Opcions > Presentació’ podem activar la visualitza-

ció de les marques de paràgraf, que es mostraran amb aquest 
símbol: ¶).

Si disposeu d’alguna de les versions més actualitzades del 
Word, és possible que, senzillament, vulgueu ignorar tot 
l’anterior i recórrer a l’opció (a priori més ràpida) d’obrir un PDF 
amb Word i desar-lo en format *.docx. Però alguns PDFs se-
gueixen donant problemes encara així, per la qual cosa podem 
recórrer als que més saben de convertir PDFs: Adobe. Adver-
tim, però, que aquest truc no es pot repetir moltes vegades, i és 
per a casos molt puntuals. (Font: (Genbeta – imatge: Youtube)
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La comunicació de proximitat pot 
arribar molt lluny, estant molt a prop
Per Silvia Ferrer, tècnica de Comunicació, Cugat Media / Aula-
Mèdia

Davant de l’allau d’informació que arriba als infants i joves des 
de tots els canals digitals existents tenim dues opcions; escollir 
el camí senzill i dedicar-nos a altres temes mentre els tenim 
entretinguts i entretingudes, o posar la mirada en què els arriba, 
des d’on els arriba i quina repercussió podria tenir en el seu futur 
allò que estan consumint a través d’internet. Sovint menystenim 

d’una manera preocupant tot allò relacionat amb l’alfabetització 
mediàtica, segurament per desconeixement, però el que aquí 
ens ocupa precisament, és el coneixement. Perquè a la vida, 
saber és primordial, conèixer i tenir informació ens dona lliber-
tat per decidir i sobretot ens dona esperit crític i opinió. És molt 
important que els infants i joves tinguin la capacitat de valorar 
des d’un punt de vista objectiu, qualsevol informació que arribi 
a les seves tauletes, mòbils o ordinadors.

Tenim molt interioritzat quan ens “la volen colar” en l’àmbit de la 
publicitat, la publicitat enganyosa, la publicitat subliminar, etc. ja 
fa temps que conviuen amb nosaltres, però encara som novells 
pel que fa referència al món dels influencers, les xarxes socials 
i l’immens ventall de mitjans de comunicació audiovisuals que 
existeixen actualment. Però com podem millorar la nostra edu-
cació mediàtica? Per on comencem? Cada vegada hi ha més 
mitjans audiovisuals sense seu física, una persona amb un or-
dinador des de la Xina podria estar donant informació del nostre 
territori, com hi accedim?

Aquí és on els mitjans de proximitat juguen un paper fonamen-
tal, les televisions locals, per exemple, poden servir de manual 
d’instruccions d’un mitjà de comunicació. Tenint en compte que 
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les televisions locals, tenen un àmbit d’acció més reduït, són 
més accessibles per poder mostrar els engranatges d’un mitjà, 
saber què és notícia, què no ho és, identificar una font fiable. 
Quin és el procediment que segueixen els i les periodistes des 
que reben una informació fins que es publica una notícia? Si 
convidem els infants i joves a conèixer el funcionament dels 
mitjans de comunicació, entendran en primera persona el camí 
que hauria de seguir la informació i els processos de validació 
que calen abans de publicar-la. D’aquesta manera, quan ells 
mateixos i mateixes siguin els emissors, també seran més res-
ponsables a l’hora de difondre informació i missatges.

Les televisions locals també poden ensenyar els diferents ti-
pus de continguts que s’hi produeixen i quina finalitat té cadas-
cun. Perquè no és el mateix, un informatiu, que un programa 
d’entreteniment, que un anunci, un programa d’humor o un con-
tingut patrocinat. Una vegada més, saber què tenim al davant, 
quin tipus de producte estem consumint, ens dona la capacitat 
de tenir esperit crític i passar un filtre als missatges que rebem, 
qui m’envia aquest missatge? amb quina finalitat?

Avui en dia, qualsevol persona amb un mòbil i connexió a inter-
net es pot convertir en comunicador, però no tot s’hi val a l’hora 

de comunicar, sobretot si hi ha persones vulnerables a l’altra 
banda de la xarxa o el mitjà, com poden ser joves i infants. 
No tinguem por doncs de donar veu a aquests joves i infants, 
d’obrir les portes dels mitjans locals, de convidar-los a partici-
par en aquestes televisions locals i que en siguin protagonistes, 
perquè tenen moltes inquietuds comunicatives, i cal aprofitar 
aquesta inèrcia perquè siguin comunicadors responsables, i 
amb el suport i l’acompanyament de les televisions locals, edu-
carem aquests comunicadors d’ara, i els influencers del futur. 
(Fotografia: Cugat Media)

Intel·ligència artificial i drets d’autor 

Entre les moltes implicacions i perspectives creades per la 
millora de la “intel·ligència artificial” en la redacció de contin-
guts, una és la possibilitat de produir contingut infinit “a partir” 
de textos publicats protegits per drets d’autor, però diferents 
d’aquests textos. Eludint així el risc d’il·legalitat que actualment 
concerneix a llocs i plataformes que repliquen parcialment o 
totalment articles robats dels llocs originals. Si un altre lloc 
publica un article de Massimo Gramellini per a Corriere della 
Sera, Corriere della Sera té les eines legals per obtenir la seva 
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eliminació, però si un altre lloc publica un resum de l’article de 
Massimo Gramellini produït per un programari, és contingut nou 
i diferent. Excepte que ChatGPT i similars poden fer això en 
quantitats industrials i potencialment infinites, i un lloc de re-
sums d’articles -una mena de revisió total de premsa- podria 
omplir-se contínuament de centenars i milers de contingut “ori-
ginal” gairebé sense cap cost. 

Algunes empreses periodístiques comencen a adonar-se’n, in-
tentant córrer per la portada: i el tema té alguna cosa en comú 
amb l’enfrontament que s’ha oposat en els últims anys -i encara 
s’oposa- als diaris i a Google sobre l’ús de “fragments” de diaris 
a les pàgines de Google. Mentrestant, el Wall Street Journal i la 
CNN han començat a protestar per l’ús dels seus continguts per 
enriquir la formació de ChatGPT: “Qualsevol persona que vulgui 
utilitzar la feina dels periodistes de Wall Street Journal per for-
mar intel·ligència artificial ha d’obtenir una llicència regular del 
Dow Jones”, diu Dow Jones, editor del Wall Street Journal. Va 
ser el mateix ChatGPT, qüestionat, qui va confessar la llista de 
les seves fonts. (Font: Il Post)

Els pagaments immediats com a 
avantatge competitiu

L’Observatori Payments, ini-
ciativa de Ditrendia, la con-
sultora d’estratègia digital i 
Pecunpay, l’entitat de diners 
electrònics i solucions de 
pagament, sota el paraigua 

del Comitè de Màrqueting per a Entitats Financeres i Assegurado-
res-MKTefa de l’Associació de Màrqueting d’Espanya-AMKT, ha 
presentat aquesta setmana el seu segon Informe titulat Els paga-
ments immediats com a avantatge competitiu.

Algunes conclusions de l’informe fan referència a que l’efectiu 
continua reduint-se: Tot i que segueix sent el mètode de paga-
ment més utilitzat per a les transaccions a Europa, el pagament 
en efectiu s’ha reduït passant del 72% el 2019 al 59% el 2022. 
En canvi, el pagament digital o mòbil és el mitjà de pagament 
favorit per al 55% dels europeus i el pagament sense contacte 
es consolida: les bitlleteres mòbils i digitals són el principal mitjà 
de pagament a nivell mundial, tant al punt de venda tradicional 
com per comerç electrònic.
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Al voltant del 72% de la població mundial té accés a pagaments 
immediats i es preveu que s’assoleixin les 427 mil milions de 
transaccions a través de pagaments immediats, instantanis o 
en temps real el 2026.  A més, els usuaris demanen en la seva 
experiència de compra múltiples solucions de pagament que si-
guin fàcils, senzilles, ràpides i sense fricció: la situació ideal és 
el pagament invisible, sense necessitat d’introduir dades ban-
càries o de la targeta. Per al 2023 no es preveuen nous mèto-
des de pagament, s’incrementaran els pagaments immediats i 
l’ús de wallets i assistirem a un augment dels pagaments BNPL.

Finalment, millorar l’experiència d’usuari, la gestió del frau i la 
biometria, que les Fintech sustentin els models de negoci en 
comptes de resultats i l’augment de la morositat són els rep-
tes principals a què s’enfronta el sector. Els lectors d’El Butlletí 
poden llegir l’informe de l’Observatori Payments, de Ditrendia. 
CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

El CIC recorda les recomanacions per 
dotar la IA dels valors ètics del periodisme

Fruit de l’estudi publicat pel Consell de la Informació de Ca-
talunya ara fa un  any, es van elaborar un seguit de recoma-
nacions per dotar la Intel·ligència Artificial (IA) amb els valors 
ètics del periodisme, fetes des de la convicció que aquesta 
tecnologia pot convertir-se en una potent eina editorial sempre 
que els seus usos estiguin guiats pel compromís amb la qualitat 
informativa i la missió periodística de servei públic. Les recoma-
nacions, que es poden consultar a  Recomanacions_IA_etica.

L’estudi de referència, presentat el passat mes de gener de 
2022, es troba a la web del CIC, fa una radiografia de quina 
és la implantació de la intel·ligència artificial a les redaccions 
periodístiques del país i, gràcies a la col·laboració d’experts i 
dels principals mitjans del país, proporciona els marcs ètics i 
legals pertinents per fer una apropiació responsable de les tec-
nologies exponencials.

El Consell de la Informació de Catalunya, amb la col·laboració 
de l’autora de l’estudi, Patrícia Ventura, té previst en els propers 
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mesos la realització d’una sessió de treball sobre aquestes re-
comanacions, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Si vols més informació, pots enviar un email a 
cic@periodistes.cat. (Font: CIC)

Servei de consultes sobre la 
normativa electoral del CAC

El Consell de 
l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC) ha posat 
en marxa un servei 
de consultes sobre la 
normativa electoral, 
que s’adreça a tots 
els prestadors de ràdio i de televisió de cara a aportar-los els 
paràmetres legals que cal aplicar a la planificació i la cobertura 
informativa de les properes eleccions municipals. El servei, que 
té un caràcter no vinculant, serà operatiu fins a l’1 d’abril.

El servei s’ha creat com a resposta a les inquietuds i els dubtes 
que es van posar de manifest en la jornada Eleccions munici-

pals 2023. Normativa electoral en l’àmbit audiovisual, organit-
zada al gener per la Federació de Mitjans de Comunicació Lo-
cals de Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local, i que va comptar 
amb la participació del president del CAC, Xevi Xirgo, i la cap 
de l’àrea jurídica, Carme Fita.

Arran del debat generat en la sessió, el Consell de l’Audiovisual 
ha obert un apartat al web on s’inclou, a títol informatiu, un do-
cument amb la normativa aplicable durant el període electoral, 
amb el calendari corresponent a les eleccions municipals del 
proper 28 de maig, i amb un resum de les prohibicions i les 
obligacions establertes. També s’incorpora un correu electrònic 
on es poden adreçar consultes sobre la matèria. (Font: MAE – 
infografia: Ajuntament d’Artesa de Segre)

Les televisions locals incorporen un 
programa d’actualitat econòmica

Les televisions de la Xarxa Audiovisual Local han estrenat Im-
puls, un programa d’actualitat econòmica, que es completa amb 
les Càpsules Impuls, ambdós presentats per Umberto Salerno i 
produïts per Vallès Visió.
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Impuls és un programa setmanal de 25 minuts que analitza 
l’actualitat econòmica en un context de complexitat. El propòsit 
és apropar l’economia al ciutadà, donar suport als emprene-
dors, conèixer la realitat de l’àmbit local, i potenciar la soste-
nibilitat i la innovació com a eixos transversals de l’economia.

Per la seva part, Càpsules Impuls són reportatges de 2 a 3 
minuts de contingut econòmic, laboral, empresarial i de consum 
lligats a l’actualitat. S’emetran cinc capsules setmanals, quatre 
en el programa Impuls i una d’inèdita. (Font: Comunicació21)

Apunts de Llengua: el nou portal d’À 
Punt
 

Els estudiants de català tenen una nova ferramenta al seu abast: 
el portal Apunts de Llengua, que conté recursos digitals, audio-
visuals i radiofònics per a aprendre la nostra llengua. La inicia-
tiva l’ha presentada aquest dimarts la consellera d’Educació, 
Raquel Tamarit, i la presidenta de la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, coincidint amb el Dia de 
la Llengua Materna.

El projecte, testat per professorat de català de centres educa-
tius, escoles d’adults i escoles oficials d’idiomes abans del seu 
llançament públic, pretén servir d’acompanyament i reforç per 
a qualsevol persona que vulga aprendre o millorar el seu va-
lencià. A més, Apunts de Llengua és una eina perfecta per a 
complementar l’ensenyament i aprenentatge per al professo-
rat de valencià. Els productes transmèdia esdevenen recursos 
educatius per a consolidar els continguts que s’aprenen en les 
aules, gràcies a un suport audiovisual atractiu i variat.

Segons la consellera de Cultura del País Valencià, “si el sis-
tema educatiu o una tele i una ràdio públiques en català són 
coses fonamentals, disposar de potents plataformes multimèdia 
d’aprenentatge complementàries, com Apunts de Llengua, tam-
bé”. (Font: MAE)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Formació al Col·legi de Periodistes

Intel·ligència artificial aplicada als mitjans de comuni-
cació.- Curs presencial. Tarragona. Dilluns 27 de febrer (De 
09.30h a 14.30h) - L’objectiu del curs, a càrrec de Susana 
Pérez Soler, és explicar l’ús que es fa de la Intel·ligència Ar-
tificial i l’Aprenentatge Automàtic en les redaccions periodísti-
ques. Aprendrem què significa l’automatització de continguts 
en l’àmbit periodístic i quines són les experiències nacionals 
i internacionals més destacades i les eines que es fan servir.

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.

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.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Curs presencial. Barcelona. Divendres 3 i 10 de 
març (De 09.30h a 14.30h) - Amb aquesta formació, presenta-
da per Josep M. Brugués, aprendrem a fer arribar els nostres 
missatges i idees amb més claredat a tots els nostres públics 
interns i externs, ja sigui en situacions habituals o de crisi, a 
parlar amb més seguretat i confiança i a captar l’atenció del 
públic i dels mitjans de comunicació.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dilluns 6 de març al diumenge 2 
d’abril (12 hores) - El curs, impartit per Mario Sorribas i Fran-
cesc Ponsa, ensenya a assimilar el concepte de “storytelling” 
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en el context de la comunicació política. Aprendrem a aplicar 
tècniques narratives en situacions pròpies de la política en àm-
bits com el municipalisme, la candidatura política, o la desco-
dificació de narratives rivals, farem servir el design thinking i 
adaptarem el relat a diferents canals i suports. 

Com gestionar les crisis en xarxes socials.- Curs on line sen-
se restricció horària. Del dimecres 8 al divendres 31 de març 
(10 hores) - Les xarxes socials i les eines de comunicació digital 
són el vehicle més eficaç actualment entre consumidors i clients. 
Tanmateix, a vegades el diàleg degenera i apareixen problemes. 
Aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, mostra com cal actuar correc-
tament en cada etapa segons el pla de crisi i a trobar solucions, 
generant el menor impacte negatiu en l’empresa o organització.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dilluns 13 al diumenge 9 d’abril 
(6 hores) - Tens un compte de Mailchimp però mai has posat 
ordre als contactes i subscriptors? La gestió de les audiències 
és bàsica per tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En 
aquest taller, presentat per Marta Aguiló, veurem totes les eines 
que Mailchimp ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres 
contactes i així poder fer enviaments més segmentats i efectius.

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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Què veurem en el Mobile World 
Congress 2023?
Per Beatriz González / UOC News

Prop de 80.000 visitants, 2.000 expositors i un impacte econò-
mic de 350 milions d’euros. Són les xifres que originarà el Mobi-
le World Congress (MWC) d’enguany, que se celebra a Barcelo-
na entre el 27 de febrer i el 2 de març. En aquesta trobada, on 
se citen des del 2006 els màxims representants de la innovació 
tecnològica, s’anticipen les línies de l’escenari digital que ens 
espera en el futur, en el qual apareixen com a protagonistes la 
tecnologia 5G i la 6G, les tendències en el metavers, els de-

safiaments de la indústria 4.0 o les innovacions en el transport 
com la càpsula Hyperloop per al transport de viatgers. A més, 
com cada any des que ja fa més d’una dècada i mitja va néixer 
aquesta trobada de l’avantguarda tecnològica, el MWC 2023 
presentarà les últimes tendències en mòbils per a la temporada 
vinent.

Aquestes són algunes de les novetats que ens esperen en la 
nova edició, batejada amb el lema “Velocity”:

Els desafiaments del 6G. Encara trigarà a ser una realitat, 
però el MWC serà un dels escenaris principals on es debatran 
els estàndards de la connectivitat 6G. Per a l’usuari significarà 
més amplada de banda, que es puguin connectar més dis-
positius amb menys latència, i que en un futur fins i tot sigui 
plausible oblidar-se de tenir fibra a casa perquè el 6G oferirà 
connectivitat de sobres, explica César Córcoles, professor dels 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i 
membre del grup de recerca Technology-Enhanced Knowledge 
and Interaction Group (TEKING).

Però perquè realment compleixi la seva funció, el 6G haurà 
d’anar vinculat a un canvi en la tarifa que subministren els ope-
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radors, que hauria de ser il·limitada, tal com ja es comença a 
oferir en alguns casos. “Si tens una tarifa limitada de 25 gigues, 
fins i tot amb el 5G els pots esgotar en un dia, de manera que et 
quedes sense connectivitat de seguida. I si passa això, no hem 
millorat gaire, per la qual cosa ni el 5G ni el 6G no són realment 
eficaços si no van acompanyats d’aquests canvis necessaris 
en les tarifes dels operadors”, adverteix el professor de la UOC.

(...)

Del metavers al matterverse. En el futur immediat, la indústria 
relacionada amb el metavers centrarà els seus esforços en un 
públic objectiu que passa del consumidor particular al teixit em-
presarial, cosa que ha comportat la creació d’una nova paraula 
clau que la indústria vol que escoltem més sovint: matterverse.

Com explica l’investigador del grup TEKING, la paraula es re-
fereix també a realitat virtual o augmentada, però lligada al fet 
físic i a les empreses. Posa com a exemple el mercat de la 
construcció, en què s’han incrementat les vendes en realitat vir-
tual. “Si s’ha dissenyat un edifici amb eines digitals, és possible 
anar a l’indret on s’està construint i veure l’interior de la paret 
amb les canalitzacions i tota la resta gràcies a unes ulleres de 

realitat virtual. I si això es ven bé, invertir 2.000 euros en unes 
ulleres per tenir aquesta possibilitat pot ser força viable”, indica 
aclarint que, encara que en l’actualitat el metavers tingui usos 
molt interessants per a l’usuari particular, la indústria està bus-
cant nínxols de mercat nous. “Ja va passar amb els ordinadors: 
el gran mèrit de l’IBM PC va ser vendre’l a empreses i no a 
particulars. Ara està passant una cosa semblant amb la realitat 
virtual. A tots ens agrada, però per a l’economia d’una persona 
del carrer, gastar-se 2.000 euros en un dispositiu pot no ser ren-
dible si només el farem servir unes quantes hores a la setmana, 
mentre que per a una empresa sí que pot ser-ho”.

Les novetats en mòbils. Tot i que en aquesta edició la meitat 
dels congressistes vindrà d’empreses que no estan directament 
relacionades amb els mòbils, sinó que es dediquen a la logís-
tica, les finances, els videojocs o el metavers, les novetats en 
dispositius mòbils continuaran sent protagonistes del congrés. 
I entre aquestes, les principals tendències són les següents:

Mòbils plegables. No és el primer any que es veuran mòbils 
plegables en el MWC, però les tendències actuals s’allunyen 
per fi dels prototips per convertir-se en una realitat a l’abast 
d’un públic més gran. “Els nous mòbils plegables són més rao-
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nables i consistents. Veurem alguns formats que vam perdre 
quan LG va sortir del mercat perquè la resta de la indústria 
està recuperant el que aquesta empresa va presentar fa dos 
anys. Per exemple, mòbils no tan sols plegables, sinó que a 
més s’estenen. La pantalla s’obre i passa a tenir la mida d’un 
iPad mini”, avança el professor de la UOC.

Millores en la qualitat d’imatge i implementació del zoom. A més 
de zooms físics que tenen cada vegada més qualitat, les millo-
res en la qualitat de les imatges seran una realitat molt aviat. En 
la temporada vinent en serem testimonis. “Pràcticament, tots 
els fabricants utilitzen els mateixos sensors. No obstant això, 
al públic li sol agradar més la foto que es fa amb una càme-
ra Apple que amb una Sony malgrat que tenen exactament el 
mateix sensor, i la raó és el programari que hi ha al darrere. És 
aquí on continuarem veient millores en tots els fabricants”.

En l’actualitat, encara que l’usuari no en sigui conscient, en 
fer una foto amb el mòbil “ja està aplicant retoc fotogràfic 
com si s’estigués fent servir una aplicació com Photoshop. Hi 
ha un processament, però el fa el mòbil sense dir-nos-ho ni 
permetre’ns gairebé cap control. Per això, el mòbil que té els 
millors algorismes de fotografia és el que acaba sent el millor 

per a l’usuari”. Aquestes funcions del programari són les que 
veurem millorades, en general, en tots els dispositius mòbils.

Càrregues més ràpides. Tan sols faran falta uns minuts, fins i 
tot menys de deu, perquè alguns mòbils passin de 0 al 100 % 
de bateria. Són els dispositius que carreguen amb una potèn-
cia màxima de 240 watts. Fins avui, les càrregues més ràpides 
eren a 150 watts, que ja aconseguien passar de l’1 al 100 % 
en 16 minuts, i del 50 % a la càrrega completa en cinc minuts.

Indústria 4.0 més sostenible. La xarxa 5G ens permetrà conti-
nuar avançant envers edificis i ciutats més intel·ligents, i també 
envers fàbriques i magatzems intel·ligents que utilitzin l’energia 
sense desaprofitar-la, economitzant al màxim i respectant el 
medi ambient. Com avançava el web del MWC, “els nostres 
recursos són finits i tots necessitem fer més amb menys”. La 
digitalització, la internet de les coses o IdC i la fusió dels mons 
real i digital en la pràctica del dia a dia impliquen afrontar un 
nou escenari en què la indústria 4.0 ha de garantir la sostenibili-
tat. Com assolir-ho de la manera més eficaç possible és un dels 
temes sobre els quals debatran els experts reunits en el MWC. 
(Fotografia: Ametic)
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TikTok pren el control: el nou 
cercador de la Generació Z
Per Marcos Fernández, cap de Xarxes Socials de Samy Allian-
ce / Marketing News

 
Els Gen-Z han canviat la percepció i l’ús de les xarxes socials, 
en alguns casos, amb un impacte important sobre el que ve-
níem fent fins ara els que no pertanyem a aquesta generació. 
Ells són el target somiat duna marca moderna. És la generació 

que abandera el consum responsable, els que no tenen por de 
dir què pensen i expressar les seves emocions, incomoditats 
i límits. En aquest nou context, com ens comuniquem amb un 
grup tan selectiu, que filtra i en regula el contingut i té molt clar 
el que vol (i no vol) consumir?

Si entenem el “viatge del consumidor” de la Generació Z, com-
prendrem perquè no es casen amb qualsevol marca o producte. 
En aquest procés interioritzem per què prefereixen una marca o 
una altra, per què actuen d’una manera determinada i què pot 
afectar la seva decisió de compra. Parteix d’aquest nou consu-
mer journey inclou la seva app favorita: TikTok. Segons Statista, 
del 2018 al 2022, TikTok va atreure una mitjana de 340 milions de 
nous usuaris anuals i es preveu assolir 2.000 milions d’usuaris 
el 2024. Així, podem afirmar que aquesta és l’app a què han 
d’acudir les marques el target de les quals siguin gen-zers.

TikTok ha esdevingut font de confiança i mitjà de comunicació, 
tot en una mateixa aplicació. Els usuaris no necessiten anar a 
altres canals per trobar el que busquen. Hi tenen des de notí-
cies polítiques fins a recomanacions de productes, transmeses 
d’una manera propera i propera. Això és un gran salt pel que 
fa a la forma tradicional de comunicació de les xarxes socials.
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Segons Forbes, les principals raons per les quals la Generació 
Z tria TikTok com a font d’informació principal són l’accessibilitat 
(37%), l’assequibilitat (33%) i la proximitat (23%). En altres pa-
raules, comunicació directa, senzilla i natural . Només hem de 
veure les dades de consum i el target de les audiències per 
adonar-nos que les noves generacions ja no consumeixen mi-
tjans tradicionals.

Els Gen-Z i Zillennials, microgeneració del 1993 al 1998, con-
fien més en aquelles persones dels seus cercles digitals que 
identifiquen com a propers per la seva actitud en aquestes pla-
taformes. Els influencers es comuniquen amb ells com a iguals, 
amb un llenguatge directe i sense pretensions. Així, les genera-
cions més joves tenen tots els recursos per trobar la seva zona 
de confort a les xarxes socials, cosa que no passa amb una 
cerca unilateral a Google. 

L’informe Digital News Report 2022 del Reuters Institute, que 
pren com a mostra 12 mercats internacionals, afirma que el 
39% dels joves de 18 a 24 anys confirma que les xarxes socials 
en són la principal font de notícies. Si creuem dades, podem 
concloure que hi ha gairebé 136 milions d’usuaris a l’any que 
confiarien més a TikTok que a un diari.

Que l’algorisme de TikTok filtri els interessos de les persones i els 
mostri allò que els agrada i allò que els podria agradar és una gran 
ajuda per a una generació que es troba digitalment sobrestimula-
da. Els joves saben que, gràcies a l’algorisme, no se sentiran acla-
parats, no hauran de llegir i dedicar més temps de l’estrictament 
necessari a alguna cosa que ni tan sols saben si els agradarà. 
Només han d’obrir TikTok i confiar en el seu influencer favorit i la 
seva recomanació per decidir quin producte comprar.

En comprendre aquesta relació tan intrínseca, podem afirmar 
que tenir una forta presència a TikTok és gairebé obligatori per 
a una marca que vulgui arribar a aquest tipus de públic i que, a 
més, vol fer-ho activant aquesta audiència i generant un senti-
ment positiu. És la forma més propera i ràpida de conèixer-los 
i comunicar-s’hi, però no n’hi ha prou de tenir un perfil i dir que 
hi és. Sí, els Gen-Z usen TikTok com el motor de cerca, però 
l’utilitzen per veure el contingut de persones en què creuen que 
poden confiar. Amb això, una marca ha de ser present de mol-
tes maneres, amb el seu propi canal i a través d’influencers que 
ja estiguin posicionats i que els usuaris ubiquin amb facilitat. 

Al final, tant per a Generació Z com per a Zillennials, el que 
digui una marca per vendre productes o serveis és automàtica-
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ment catalogat com a publicitat i, per tant, no s’identifica com a 
honest. Tot i això, el que digui el seu influencer favorit a TikTok 
sobre una marca és vist com una recomanació i: qui no con-
fiaria en el que recomana un amic de confiança? (Fotografia: 
Euronews)
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El fracàs del mercat del periodisme és 
una crisi per a la democràcia
Per Víctor Pickard, professor a l’Annenberg School for Commu-
nication de la Universitat de Pennsilvània / Harvard Bussines 
Review

El periodisme local està fracassant als Estats Units. Molts de 
nosaltres aprenem a l’escola que una societat lliure requereix 
una premsa lliure, però poques vegades reflexionem sobre què 
vol dir perdre el quart estat. Les democràcies necessiten un 
periodisme independent i basat en fets per donar veu a una àm-
plia gamma de persones, per vigilar els poderosos i per man-
tenir informats els membres d’una societat. Estudi rere estudi 
ha trobat que sense accés a notícies locals, la gent està menys 
compromesa cívicament i té menys probabilitats de votar. La 
desaparició dels diaris locals, que encara són, amb diferència, 
la principal font d’informació original a les seves comunitats, 
també està relacionada amb un augment de la corrupció local 
i un augment de la polarització, a mesura que els consumidors 
de notícies confien més en els mitjans nacionals d’inflexió parti-
dista per a la seva informació.

Aquesta crisi va sorgir perquè els imperatius comercials dels 
mitjans de comunicació mai van estar totalment alineats amb 
els objectius democràtics. El mercat simplement no pot supor-
tar els nivells de periodisme —especialment locals, però tam-
bé internacionals, polítics i d’investigació— que requereix una 
democràcia sana. Es podria dir que això sempre ha estat així, 
però és especialment cert avui en dia, ja que els diaris estan 
buits o tancats a tot el país, deixant al seu pas amplis deserts 
de notícies. Tots els que desitgem un futur democràtic, inclosa 
la comunitat empresarial, tenim un interès a garantir que els 
mitjans de comunicació locals sobrevisquin. Hem d’unir-nos per 
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construir un ecosistema mediàtic que tracti el periodisme com 
un servei públic essencial.

En aquest moment crític de la història de la nostra nació, el 
nostre repte és reviure i reinventar infraestructures democràti-
ques crucials com la premsa. Fa temps que està clar que els 
sistemes culturals, d’informació i de comunicació tenen un 
paper únic a la societat. Perquè una democràcia prosperi, és 
de vital importància explicar històries sobre temes clau des de 
diferents perspectives, per garantir que un poble divers tingui 
accés a una àmplia gamma de veus i punts de vista. Tanmateix, 
és igualment clar que el mercat no pot cobrir totes les nostres 
necessitats de comunicació i informació.

Per què els mercats fallen el periodisme
Abans de considerar com podria ser un sistema de mitjans 
menys dependent del mercat, és important entendre l’economia 
política de la crisi actual. Als Estats Units, la majoria de les or-
ganitzacions de mitjans comercials depenen dels ingressos per 
oferir la nostra atenció als anunciants. Durant gran part del se-
gle XX, els diaris generalment obtenien el 80% dels seus in-
gressos dels anunciants i el 20% dels lectors. Durant dècades, 
aquest acord va ser tremendament rendible per als editors de 

diaris, que de vegades estaven disposats a finançar tipus de 
reportatges més cars. Tanmateix, aquesta relació econòmica 
emmascarava una realitat clau: el principal objectiu dels anun-
ciants no era garantir que la societat democràtica tingués sufi-
cient periodisme. No els preocupava si el consell escolar local 
estava cobert o si una oficina de notícies estrangera operava a 
l’estranger. Els anunciants perseguien el públic i els diaris eren 
un vehicle convenient per arribar-hi. Les notícies van ser, en 
molts aspectes, un subproducte de l’intercanvi principal.

Aquesta va ser una associació de conveniència, un feliç acci-
dent, que va camuflar el que de fet era una unió antinatural. Per 
aquest i altres motius, el periodisme sempre ha estat propens 
al fracàs del mercat. La dependència excessiva d’una única 
manera d’ingressos va exposar les institucions de notícies a 
un risc enorme. Aquesta vulnerabilitat de llarga data es va fer 
evident amb l’arribada d’Internet.

A mesura que els consumidors i els anunciants van migrar 
al web, on els anuncis digitals paguen cèntims pel dòlar dels 
anuncis impresos tradicionals (i la majoria d’aquests diners es 
destina a Google i Facebook), el model de negoci dels diaris 
comercials de 150 anys va implosió. Durant les últimes dues 
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dècades, s’estima que la indústria dels diaris ha perdut des-
enes de milers de milions de dòlars en ingressos publicitaris 
. Com a resposta, els diaris assetjats han reduït costos contí-
nuament, sovint en forma d’acomiadaments o adquisicions de 
periodistes. (El nombre d’empleats dels diaris s’ha reduït més 
de la meitatdes de principis dels anys 2000.) Els diaris es de-
claren en fallida, redueixen els lliuraments a domicili o només 
es connecten a Internet. Aquesta devaluació ofereix als lectors 
menys incentius per donar suport a les notícies locals, la qual 
cosa accelera una cursa viciosa cap al fons.

  
Per compensar la pèrdua d’ingressos, algunes organitzacions 
de notícies recorren a “clickbait” sensacionalitzat o difumina la 
distinció entre notícies i publicitat. Les notícies menys fiables i 

de menor qualitat sembren la desconfiança del públic a la prem-
sa i, per extensió, a la democràcia. I la degradació només em-
pitjorarà en els propers anys.

Precipitar-se al buit deixat pels nostres mitjans de comunicació 
locals que desapareixen són diverses formes de desinformació. 
Paral·lelament, la gent cada cop recull més notícies de les xar-
xes socials, a través de les quals abunda la desinformació. Sen-
se canvis estructurals profunds, el nostre panorama mediàtic 
produirà més soroll i propaganda i menys reportatges basats en 
fets: més caps de crits i preses calents i menys periodisme real.

Com podria ser un nou model?
Hauríem d’afrontar aquest fracàs del mercat i abandonar la 
fantasia de descobrir una solució tecnològica o una panacea 
del mercat. No hi ha cap solució emprenedora a la volta de 
la cantonada, i cap sistema de mitjans de comunicació basat 
exclusivament en beneficis resoldrà mai la crisi del periodisme 
local. Sí, els models de subscripció i membres poden mante-
nir alguns punts de venda relativament nínxols com el Voice 
of San Diego i grans diaris nacionals com el New York Times. 
Les organitzacions de notícies comercials que se centren prin-
cipalment en els comentaris i l’entreteniment probablement 
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persistiran d’alguna forma. Però això és insuficient per a una 
democràcia sana.

Hi ha dues maneres de descomercialitzar el periodisme i des-
enganxar-lo del mercat. O confiem en el suport del capital privat 
(filantrops, benefactors rics, fundacions i petites donacions) o 
treballem per crear un model subvencionat públicament. En el 
primer enfocament, els diaris comercials amb dificultats podrien 
convertir-se en fideïcomisos públics locals mitjançant la transi-
ció a institucions de baix ànim de lucre o sense ànim de lucre 
que poden rebre contribucions benèfiques (similar a la recent 
jugada de Salt Lake Tribune ). Tanmateix, tot i que les funda-
cions i els benefactors rics han donat suport a algunes organit-
zacions, com ara ProPublica, Texas Tribune i Intercept, encara 
és necessària una solució sistèmica. La manera més segura de 
protegir el periodisme del fracàs del mercat és un sistema de 
mitjans públics ben finançat.

Com podria semblar això? Moltes democràcies d’arreu del món 
mantenen sistemes de mitjans públics forts. En aquests països, 
les notícies i la informació es tracten com el que els econo-
mistes podrien anomenar un bé públic o de mèrit , un servei 
públic que és poc probable que el sector privat ofereixi perquè 

no és rendible i els consumidors no poden o no volen pagar-
lo. (Altres exemples inclouen l’educació, la sanitat, la defensa i 
les infraestructures.) Com que els béns públics sovint aporten 
enormes beneficis per a tota la societat, i com que les democrà-
cies sanes depenen d’ells, l’estat dóna suport al que els mer-
cats no poden.

Els EUA, però, tendeixen a tractar les notícies i la informació 
més com a productes bàsics que no pas béns públics. I és un 
valor atípic global entre les democràcies pel poc que gasta en 
mitjans públics. El govern federal dels EUA destina al voltant 
d’1,35 dòlars per persona i any per a la radiodifusió pública, 
mentre que el Japó gasta més de 40 dòlars per ciutadà, el Reg-
ne Unit uns 100 dòlars i Noruega més de 176 dòlars.

Per què importa que el sistema nord-americà estigui tan poc 
finançat? La manca de suport dels contribuents obliga la radio-
difusió pública a confiar més en els donants rics i en els assegu-
radors corporatius, la qual cosa fa que sigui menys sensible a 
les necessitats públiques i tingui menys probabilitats d’assumir 
interessos poderosos. A més, sense un sistema de mitjans 
públics ben finançat, no hi ha xarxa de seguretat per quan el 
mercat no dóna suport als mitjans de comunicació locals que 
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requereix la democràcia. Hem d’ampliar i reutilitzar el sistema 
de radiodifusió pública dels Estats Units perquè serveixi com a 
infraestructura democràtica bàsica, una que ofereixi notícies i 
informació, així com tarifes culturals i educatives, a tothom en 
totes les plataformes i tipus de mitjans.

Periodisme local i inversions
Les inversions públiques en periodisme local dels governs es-
tatals són una altra via que val la pena explorar. L’any passat, 
Nova Jersey va finançar un model de prova de concepte amb 
el seu Consorci d’Informació Cívica , que aborda les necessi-
tats d’informació local no satisfetes i ajuda a rehabilitar el pe-
riodisme comunitari. No obstant això, un altre flux d’ingressos 
potencial podria provenir de plataformes fiscals com Google i 
Facebook, per obligar-les a ajudar a compensar els seus danys 
socials considerables (proliferant informació errònia, violant la 
privadesa dels usuaris i devorant ingressos publicitaris digitals) 
finançant els mitjans públics.

Per a altres idees, podem mirar als esforços internacionals, 
com la resposta de la BBC a la crisi del periodisme local, així 
com a la nostra pròpia història. Els programes Works Progress 
Administration de la dècada de 1930, com el Federal Theatre 

Project i el Federal Writers’ Project, que van ajudar a tornar 
a treballar els artistes aturats, podrien proporcionar un model 
per reemprar legions de periodistes. Un altre experiment con-
vincent va ser el diari municipal de Los Angeles recolzat pels 
contribuents, descrit com un “diari popular”, que es va crear el 
1912 per cobrir els buits en la cobertura de la premsa comer-
cial. De la mateixa manera, podríem oferir a les comunitats una 
subvenció anual per ajudar a finançar una redacció local que 
posseeixin i controlen, potser allotjada en espais públics com 
ara oficines de correus, estacions públiques de radiodifusió i 
biblioteques.

Sigui quina sigui la forma, la construcció d’aquesta infraestruc-
tura serà una feina llarga i dura. Les noves iniciatives poden 
augmentar i baixar, però els experiments continuaran. Mentres-
tant, hem de veure el mercat com el destructor del periodisme, 
no el seu salvador. Si rescatem el periodisme de les forces co-
mercials, podem construir un nou sistema mediàtic a partir de 
les cendres del vell. (Infografies: Freepik)
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El futur dels mitjans de comunicació 
implica la intersecció de la 
personalització, la rellevància i l’auge 
de la IA
Per Chris Petitt, gestor de màrqueting de continguts / Zephr

A mesura que les generacions actuals esperen contingut re-
llevant de les seves experiències, els editors de notícies han 
d’utilitzar tàctiques de personalització que augmentin la impli-
cació i impulsin l’èxit empresarial. Com a tal, la personalització 
s’ha convertit en una eina clau per als editors digitals que bus-
quen millorar el compromís i impulsar l’èxit empresarial.

Tenint en compte això, és important analitzar la intersecció dels 
avantatges de personalització per als editors digitals, el paper 
de l’IA i el futur de les experiències personalitzades.

L’empenta per la personalització.- La personalització s’està 
convertint cada cop més en un factor d’èxit crucial per als edi-
tors digitals. Un estudi va trobar que el 77% de la generació Z 
creu que és important que les empreses B2C personalitzin les 
interaccions, i el 76% busca empreses B2C per enviar comuni-
cacions digitals que puguin personalitzar en funció de les seves 
pròpies preferències.

Tenint en compte aquestes estadístiques, podem veure per què 
la personalització ha cridat tanta atenció, permetent als editors 
oferir contingut molt rellevant al seu públic, la qual cosa com-
porta una major satisfacció i fidelitat del client.

Però per tenir experiències realment personalitzades, els edi-
tors han de conèixer el seu públic. Aquí és on trobar l’equilibri 
adequat per a la recollida de dades esdevé essencial.

Comença amb les dades.- Fins i tot l’estratègia de personalit-
zació més avançada requereix dades dels usuaris per fer pre-
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diccions. Però quan recopilen aquestes dades, és possible que 
els editors vulguin avaluar com d’intrusiu és el seu procés de 
recollida.

La creació de perfils progressius ofereix una manera de recollir 
dades dels usuaris de manera gradual, en lloc de demanar mol-
ta informació alhora. Això ajuda a generar confiança amb els 
usuaris i garanteix que les dades generals recopilades siguin 
detallades i rellevants sense sentir-se intrusives.
“(El perfil progressiu) significa que els vostres usuaris poden 
interactuar immediatament amb el vostre producte, experimen-
tant-lo primer abans de sobrecarregar-los amb preguntes”, va 
explicar Martin Gontovnikas, cofundador i assessor de GTM per 
a HyperGrowth Partners.

Com passa amb tota la recollida de dades, el perfil progressiu 
s’ha de fer de manera que respecti la privadesa de l’usuari. 
L’usuari ha d’estar informat sobre les dades que es recullen 
i tenir l’opció de desactivar-se. Ser transparent amb aquesta 
informació és beneficiós, ja que genera confiança i fa que els 
usuaris siguin menys propensos a sentir-se incòmodes per 
compartir informació valuosa.

La revolució de la IA.- La intel·ligència artificial (IA) té el 
potencial de revolucionar la personalització mitjançant l’ús 
d’algoritmes per analitzar grans quantitats de dades i fer pre-
diccions automàticament sobre quins tipus de contingut pot in-
teressar un usuari en particular.

Hi ha diversos tipus diferents d’algoritmes d’IA que es poden 
utilitzar per oferir recomanacions de contingut personalitzades. 
Això inclou:

Filtrat col·laboratiu: utilitza dades de comportament dels usua-
ris, com ara l’historial de navegació, per identificar patrons en 
el contingut amb què els usuaris estan interactuant. A continua-
ció, utilitza aquesta informació per fer prediccions precises i au-
tomàtiques recomanant contingut que és similar al que l’usuari 
ha interaccionat abans.

Filtrat basat en contingut: utilitza informació sobre el propi con-
tingut, com ara paraules clau, etiquetes de temes i temes, per 
fer prediccions. Per exemple, un usuari determinat acostuma a 
llegir més articles amb paraules clau, temes o etiquetes políti-
ques?
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Filtrat híbrid: es tracta d’una combinació dels dos algorismes an-
teriors, obtenint encara més precisió per a prediccions futures.

Per tant, hi ha múltiples oportunitats on la IA pot ajudar amb la 
personalització. Però és l’únic camí a seguir?

Hem de confiar en la IA?.- Tot i que la IA pot ser el futur de 
les recomanacions de contingut personalitzat, pot ser costosa 
d’implementar i difícil d’entrenar i implementar entre els equips.

L’informe d’investigació People Plus Machines  de Frontier i 
l’Associació d’Editors va trobar que els grans editors s’enfronten 
a barreres comunes a la IA, com ara la manca d’habilitats i la 
dificultat per aplicar solucions d’IA a la infraestructura existent. 
Amb les habilitats i la tecnologia externes necessàries per su-
perar aquests reptes i solucions d’IA incorporades, pot ser cos-
tós.

Per tant, per a molts, potser val la pena considerar alternatives 
mentrestant per implementar la personalització més ràpida-
ment. Construir una pila tecnològica de la millor generació ofe-
reix una alternativa que permet als editors comunicar-se amb 
una varietat de tecnologies per gestionar dades, segmentar els 

públics, personalitzar experiències i fer un ús intel·ligent de les 
estadístiques.

Amb la possibilitat d’intercanviar tecnologia nova en qualsevol 
moment, una pila tecnològica de la millor raça pot oferir una 
altra opció fins que la IA sigui més accessible.

Implicacions futures.- La personalització és una eina potent 
per als editors digitals que busquen impulsar l’èxit empresarial. 
Com a part d’això, la IA ha experimentat un augment en els da-
rrers anys, específicament pel seu ús per analitzar grans quan-
titats de dades sobre comportaments, preferències i interessos 
dels usuaris.

I, a mesura que la intel·ligència artificial avança contínuament, 
és possible que els editors de notícies vulguin plantejar-se 
preparar el seu negoci per mantenir-se al dia. Adoptar un en-
focament avançat d’una pila tecnològica garantirà que siguin 
capaços de satisfer les necessitats actuals de personalització i 
estar preparats per als nous desenvolupaments d’IA a mesura 
que evolucionin en el futur.
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Tot i que és probable que els models d’IA esdevinguin més co-
rrents, no es necessita gaire per començar amb algun tipus de 
personalització. Els editors que comencen abans amb eines 
més senzilles probablement guanyaran una avantatge sobre la 
competència. (Infografia: Fundación Gabo)
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Set característiques de la generació Z 
el 2023
Per Amelia Henderson, Senior Content Marketing Manager / GWI
 

Creus que coneixes la Generació Z? Pensa de nou. S’ha parlat 
molt d’aquesta generació, però entre els fets hi ha molts mites, 
així que estem aquí per aclarir el rècord amb les característi-
ques de 7 Gen Z, segons dades reals dels consumidors. 

Qui són la generació Z?
Si esteu en un territori inexplorat i no esteu tan familiaritzat amb 
la generació Z, us posarem al dia. La generació Z és la gene-
ració posterior als mil·lenaris, i abans de la generació Alpha, de 
manera que, a grans trets, neixen entre mitjans dels noranta i 
principis de la dècada del 2010. 

Són la primera generació de “nadius digitals”, que no coneixen 
mai un món sense internet. Això, juntament amb el fet que van 
tenir una pandèmia mundial i una crisi del cost de la vida a què 
enfrontar-se durant els seus anys de formació, ha tingut un pro-
fund impacte en la seva personalitat i valors, convertint-los en 
un públic molt interessant. 

Característiques de la generació Z
- Estan impulsats pels diners i són ambiciosos 
- Els encanta viatjar
- Són propensos a l’ansietat
- Se sap que estableixen límits
- Són jugadors àvids
- Són nostàlgics 
- Utilitzen les xarxes socials d’una manera única 

1. Estan impulsats pels diners i són ambiciosos.- Tot i estar 
en el grup d’ingressos més baixos (en gran part a causa del fet 
que la majoria estan començant a la seva carrera professional), 
això no vol dir que estiguin desconcertats amb els diners. Tot el 
contrari és cert.
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La generació Z té un 29% més de probabilitats que altres gene-
racions de dir que són ambicioses i egoistes.

Quan es tracta d’estalviar diners, són bastant intel·ligents. El 
63% d’aquest grup diu que vol estalviar més diners durant els 
propers 3 mesos, per davant d’altres generacions. Tot i que les 
seves intencions són bones, això no vol dir que estiguin com-
pletament segurs de les millors maneres d’estalviar per al futur. 
De fet, la generació Z destaquen per voler suport del seu banc 
sobre les millors maneres de pressupostar i adoptar millors hà-
bits de despesa. Però actualment, només el 55% diu que l’obté 
del seu banc, cosa que podria ser una gran victòria per a les 
marques financeres . 

2. Els encanta viatjar.- Quan se’ls va preguntar què els porta-
ria més alegria a les seves vides en el futur, les vacances van 
ser millors per a la generació Z, destacant la importància dels 
viatges (i l’aventura) per a aquesta generació. 

Amb els mil·lenaris, la generació Z té més probabilitats que les 
generacions més grans de dir que han comprat unes vacances 
nacionals o unes vacances a l’estranger durant els darrers 6 
mesos.

I els pots culpar? Tot i que han estat uns anys difícils per a totes 
les generacions, la generació Z, sens dubte, ha tingut molts 
reptes al seu camí. És probable que una interrupció important 
en el seu aprenentatge i exàmens, i començar la seva carrera 
professional amb una nova manera de treballar híbrida mai pro-
vada, hagi passat factura. 

Quan busqueu inspiració per a les seves properes vacances, és 
més probable que la Gen Z digui que està influenciada per les 
publicacions de les xarxes socials. També depenen molt de les 
revisions a l’hora de decidir on allotjar-se; un terç dels viatgers 
de la generació Z diuen que els comentaris d’altres persones 
els importen més quan reserven un allotjament. 

3. Són propensos a l’ansietat.- De totes les generacions, la 
generació Z té més probabilitats d’informar de tenir un proble-
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ma de salut mental i 3 de cada 10 diuen que són propenses a 
l’ansietat. Això és més alt que totes les altres generacions i, 
malauradament, està en augment. 

De fet, un impactant 29% de la generació Z diu que són propen-
sos a l’ansietat.

Només als EUA, hi ha hagut un augment del 25% en el nombre 
de Gen Z que diuen que pateixen estrès/ansietat amb regulari-
tat. Les xarxes socials són un col·laborador clau, amb al voltant 
d’una cinquena part de la generació Z dient que això els provo-
ca ansietat. 

4. Se sap que estableixen límits.- La generació Z està rees-
crivint el llibre de regles pel que fa al món laboral, rebutjant la 
“cultura de la pressa “ i fent hores extraordinàries a favor d’un 
enfocament més equilibrat. Tendències de TikTok com “la vida 
suau”, que posen èmfasi en una versió de l’èxit més lenta, salu-
dable i reformulada, han enlairat realment entre aquesta gene-
ració. Alguns els poden dir mandrós o tímids per treballar, però 
en realitat, la generació Z és molt bona per establir límits. Com 
molt bo. Tenir una conciliació de la vida laboral és primordial per 
a aquesta generació.

El 72% de la generació Z protegeix els seus límits laborals i 
familiars.

A més de l’equilibri entre la vida laboral, la generació Z també 
valora la mentoria (tenen un 37% més de probabilitats de voler 
la capacitat de tutoritzar/formar altres persones) i volen tenir 
l’oportunitat de treballar amb clients o clients (tenen un 33% 
més de probabilitats de dir-ho). que altres generacions), des-
tacant la seva gana per compartir coneixements i treballar de 
manera col·laborativa.

5. Són jugadors àvids.- Si hi ha alguna cosa que li agrada 
fer a aquesta generació, és el joc. És un passatemps molt po-
pular per a aquest grup, especialment els jocs amb telèfons 
intel·ligents.

Gairebé 9 de cada 10 jocs Gen Z en qualsevol dispositiu. 

El que diferencia la Gen Z de les altres generacions són les 
seves raons per jugar. La interacció i la socialització tenen un 
paper molt més important per a la generació Z en compara-
ció amb les generacions anteriors, els motius principals de les 
quals per jugar és relaxar-se. 
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Això també sona cert per a altres entorns virtuals. Dels interes-
sats a participar en un metavers, gairebé la meitat diuen que 
els agradaria trobar-se amb amics/família o conèixer gent nova, 
posant de nou en relleu el seu desig d’interacció social.  
 

6. Són nostàlgics.- La generació Z té un 19% més de proba-
bilitats que altres generacions de dir que prefereix pensar en 
el passat més que en el futur. La seva afició pel passat és més 
freqüent en les seves preferències musicals i de moda, amb 
la música dels anys 90 el seu segon gènere preferit (entre la 
generació Z). Mentrestant, els clips d’urpa i els texans de talla 
baixa d’estil dels anys 20 estan tornant. 

El 17% diu que preferiria pensar en el passat abans que en el 
futur. 

Curiosament, moltes de les tendències cobejades que veiem 
que torna Gen Z són d’abans de néixer, cosa que suggereix que 
es tracta menys de reviure el seu passat i més de tornar al que 
creuen que era un moment més senzill. Passeu les ulleres de 
color rosa, si us plau.

7. Utilitzen les xarxes socials d’una manera única.- Així 
doncs, ja sabem que les xarxes socials tenen un paper clau en 
la seva inspiració de vacances, però de quina altra manera les 
utilitza aquest grup? Bé, per encara més inspiració, en pràc-
ticament tot. Tenen un 11% més de probabilitats d’utilitzar les 
xarxes socials per aquest motiu que tots els altres. 

3 de cada 10 generació Z diuen que utilitzen les xarxes socials 
com a lloc d’inspiració.

Les xarxes socials també serveixen com a motor de cerca per 
a aquesta generació. La generació Z utilitza les xarxes socials 
per cercar respostes , recorrent a TikTok per davant de Google 
per obtenir informació i consells sobre qualsevol cosa, des de 
tendències de bellesa fins a finances. Segons la investigació de 
Google, gairebé la meitat dels joves busquen respostes a TikTok 
o Instagram en comptes de Google Maps o Cercar respostes. 
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La línia de fons.- Hi ha més a la Generació Z del que poden 
suggerir els estereotips. Estan traçant el seu propi camí en 
un món molt incert, fent malabars amb el seu desig de buscar 
l’aventura allà on puguin amb la seva necessitat d’estabilitat 
estalviant per a un dia de pluja.

Tot i que poden ser joves, han de superar els millennials com 
la generació més gran , de manera que si les marques volen 
mantenir-se rellevants, haurien de prestar atenció al “consumi-
dor informatiu” actual. (Infografies: GWI, The Small Business 
Blog i Wattpad Brand Partnerships)

El Butlletí de l’AMIC us dona l’oportunitat de llegir sencer 
l’Informe de la Gen Z GWI sobre les últimes tendències entre 
els usuaris d’Internet de 16 a 25 anys. CLICAR AQUÍ  
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La lamentable incoherència dels 
mitjans en català
Per Vicent Partal / editorial de Vilaweb

No conec cap diari del món, entre els que es reclamen de la 
premsa de qualitat, que no tinga veneració per la llengua en 
què es publica. Els llibres d’estil dels mitjans anglosaxons són 
una veritable meravella. Els bons diaris italians excel·leixen en 
el nivell literari, fins al punt que han arribat a incorporar a la llen-
gua quotidiana dels lectors elements poc habituals de la sintaxi 
com el –precisament anomenat així– imperfetto cronistico. Hi 
ha l’exemple dels alemanys, que es preocupen tant per la llen-
gua que van ser actors principals en el debat sobre la reforma 
ortogràfica del 1996. I de fet encara avui el Frankfurter Allge-

meine Zeitung, el millor diari, i més respectat, del país, continua 
sense acceptar una part d’aquesta normativa i escriu seguint 
les regles anteriors –com fa el Diário de Notícias lisboeta res-
pecte de la reforma del portuguès, o com fem ací, a VilaWeb, 
respecte d’algunes de les noves regles instaurades pel IEC.

La llengua és l’element imprescindible de la comunicació i, per 
tant, si vols comunicar –en aquest cas, si vols comunicar perio-
dísticament–, n’has de tenir una gran cura. Per interès propi, en 
primer lloc: si no se t’entén, difícilment et podràs explicar; i si 
no et saps explicar, difícilment et llegiran. Però també pel plaer 
literari, pel plaer d’escriure, de parlar, d’escriure bé, de parlar 
bé. I per l’amor a la llengua. Recorde haver llegit que Hubert 
Beuve-Méry, el llegendari patró de Le Monde, demanava als 
periodistes que escrivien de manera poc endreçada si el títol 
professional l’havien aconseguit en un restaurant. “Sembla que 
serviu plats a taula en compte d’escriure en francès.”

Però, sobretot, el bon ús de la llengua és una mostra de res-
pecte al lector. Una llengua descurada, relliscosa, de plàstic, 
estrafeta, és una invitació a abandonar-ne la lectura i deixar-ho 
estar. Per això un mitjà que es reclama de qualitat simplement 
no pot escriure malament.
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Tot això es pot aplicar a tots els mitjans, en totes les llengües 
del món. Però, en el cas de les llengües en perill i minoritza-
des per l’acció política d’una o dues llengües veïnes, com és 
el nostre, la responsabilitat és encara més alta. Això que en 
diuen el bilingüisme és tan sols el període de temps que prece-
deix la desaparició d’una de les llengües, generalment la que es 
vol minoritzar. I, per tant, els diaris que publiquem en llengües 
amenaçades tenim una responsabilitat afegida, que és demos-
trar a la pràctica, cada dia, que són llengües igualment vàlides 
per a entendre el món. I que la lluita continua.

El meu admirat Martxelo Otamendi, per exemple, és famós a 
Berria per la frase “Joan etxera, plantxatu kuleorak!” (que ho po-
dríem traduir, fent-ho refinat, per alguna cosa com ara: “Planxa’t 
una mica de roba interior i arranca a córrer!”), frase que ha fet 
servir unes quantes voltes per enviar periodistes seus a cobrir 
esdeveniments com ara la revolta egípcia o, a Londres, a aclarir 
aspectes essencials dels atemptats de Madrid de l’11-M. I m’han 
contat que ha donat ordres explícites a periodistes seus perquè 
vagen a una conferència de premsa internacional, es posen a 
primera fila “al costat del New York Times i Le Monde” i siguen 
els primers de preguntar. Que un diari en èuscar també pot ser 
perfectament el millor del món, què caram.

En el cas del català vivim en una situació estranya, d’una la-
mentable incoherència en general. Ací no cal que un sol diari, 
com li passa a Berria, tinga la responsabilitat de demostrar que 
la nostra  llengua encaixa perfectament en la globalització i ser-
veix per a tot. És una sort que tenim. És una sort, però, que 
implica una desgràcia immediata. Que hi ha mitjans en català 
que no tenen ni el mínim respecte per la llengua i per allò que 
significa, que no hi donen ni la mínima importància. No tan sols 
privats, públics també –i, sobre això, la deriva de TV3 és espe-
cialment il·lustrativa.

La crisi recent de les cerques de Google ha afegit encara més 
complexitat i perillositat a l’afer, perquè ha fet palès que les 
edicions bilingües en espanyol que la Generalitat va demanar 
als diaris en català –i que va finançar i no sé si encara finança– 
s’han girat perillosament contra la llengua del país. Escriviu a 
Google una paraula i probablement us trobareu amb un article 
de la versió en espanyol d’un diari que teòricament s’escriu i 
es publica en català. VilaWeb es va negar aleshores, amb uns 
pocs més com El Punt Avui, a participar en aquesta maniobra 
nefasta d’incorporar una versió en espanyol del diari. I la veritat 
és que avui, en veient què passa, ens refermem en la nostra 
decisió.
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Dilluns al vespre la Plataforma per la Llengua va atorgar a Vi-
laWeb el premi Martí Gasull, fruit d’una votació popular. Amb 
aquest article voldria agrair el premi a la gent que va votar, 
als treballadors de VilaWeb, als subscriptors que fan possible 
aquest diari i molt especialment el nostre equip d’edició, enca-
pçalat durant els anys primer per Jem Cabanes i ara per Jordi 
Badia. Però, sobretot, amb aquest article volia explicar per què 
per a VilaWeb el català, la nostra llengua, no és una cosa més.

El català ens defineix i, com que ens defineix, el respectem i 
l’enaltim. I som conscients de les obligacions que ens imposa i 
acceptem a plaer, però també dels perills que implicaria reduir-
lo a un simple instrument, un més. Pensem en català, escrivim 
en català, però a més no deixem ni deixarem mai que el català, 
per a parlar de res ni enlloc, siga una llengua subalterna.
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