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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: Com despertar l’interès pel periodisme en els joves
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El 60% dels periodistes francesos pensa que d’aquí a 20 anys ja no hi haurà premsa diària

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’impuls digital, amb contingut, comerç i comunitat, tendències pel 2023

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Com despertar l’interès pel 
periodisme en els joves
Per Laboratorio de Periodismo / Fundació Luca de Tena

Fomentar en els infants i joves l’hàbit d’informar-se i de fer-ho 
en mitjans de qualitat és un dels reptes del periodisme i dels 
mitjans de comunicació, encara més quan hi ha un cert distan-
ciament de les joves audiències respecte als diaris. 

Un cas d’èxit és el del Projecte Naixement, desenvolupat per 
l’institut de Llanera (Astúries). Projecte naixement és el nom 
donat a la iniciativa amb què la professora de Llengua Espan-
yola i Literatura Raquel Friera ensenya als joves els gèneres 

periodístics i el funcionament dels mitjans de comunicació, en 
col·laboració amb la Xarxa Municipal de Biblioteques de Llanera.

Tal com recull l’edició de Llanera de La Nueva España, l’alumnat 
de primer de Batxiller de la via Tecnològica està immers en un 
projecte de recerca periodística on els estudiants aborden les 
notícies, cròniques i editorials dels mitjans de comunicació lo-
cals, regionals, nacionals i internacionals publicats el dia que 
van néixer de l’any 2006. Així, es compleix un dels criteris que 
fa que els joves tinguin interès en el periodisme: que aquest 
tingui valor. Saber què passo el dia que van néixer els aporta 
una dosi extra de curiositat i interès.

“Encara que la majoria volen ser enginyers, se’ls ha despertat 
la curiositat pel periodisme i es van emportar moltes sorpreses. 
Per exemple, quan es van acostar al paper i van veure el diari 
en seccions. Els va resultar més interessant que internet per-
què les pàgines web no donen aquesta visió general que tens 
quan obris un diari”, explica Friera en declaracions a l’edició de 
Llanera de LNE.

El projecte sorgeix en el marc de l’assignatura de Friera que, 
en aquest curs, aprofundeix en els mitjans de comunicació i 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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els gèneres periodístics. Cosa que va decidir ensenyar “d’una 
manera més dinàmica”.

Primer, analitzar mitjans de tot tipus per identificar els gè-
neres
La professora volia que, a l’hora d’abordar els mitjans de comu-
nicació, dins l’assignatura, la feina fos més dinàmica. El primer 
pas va ser crear un taller de premsa on van analitzar els diaris 
locals, regionals, nacionals i internacionals de tipus generalista, 
esportiva i econòmica durant una setmana.

Els alumnes van identificar els gèneres periodístics en diferents 
informacions. “És un punt molt important per començar i per al 
seu futur, perquè puguin aprendre a saber quan els estan do-
nant informació i quan opinió”, detalla la docent.

També van abordar el treball dels tabloides britànics. Tal com 
recull el reportatge elaborat per la periodista Sara Arias, en 
aquesta anàlisi, els joves van advertir que els mitjans esportius 
estan clarament orientats a defensar un equip o jugadors, amb 
pocs reportatges i una majoria de cròniques i articles d’opinió . 
També que la premsa regional “té reportatges preciosos que no 
es veuen tant en altres mitjans”.

Després de la teoria, la pràctica
Amb la teoria apresa, l’alumnat va iniciar la investigació de les 
notícies i cròniques del dia del seu naixement a través de les 
hemeroteques de les biblioteques municipals de Posada i Lugo. 
“És un fons meravellós i posa els nois a prop de la feina que es 
fa a les biblioteques del consell”, detalla Friera.

En aquesta recerca per saber què va passar el 2006, any del 
seu naixement, tant a nivell local com regional, han descobert 
que “van passar coses meravelloses. Una alumna va trobar el 
seu avi en un reportatge en el galliner de casa seva i un altre 
dels nens va descobrir a La Nueva España que el dia que va 
néixer hi va haver un accident de transport escolar, que era a la 
portada. És clar, va investigar també l’endemà i va comprovar 
com la premsa reflexiona sobre els fets, que és una cosa molt 
interessant”, assenyala la professora. Una altra de les coses 
que va sorprendre els estudiants va ser conèixer com la premsa 
regional “té una connexió nacional i internacional”.

Aquest ha estat l’èxit de la iniciativa i l’interès que ha despertat 
el periodisme en els alumnes, que el proper 10 de març pre-
sentaran les cròniques a la biblioteca del centre educatiu, on 
donaran lectura als seus treballs periodístics.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“Estan descobrint com és la tasca d’un periodista i crec que els 
agrada moltíssim, el que més em fascina és el gust que han 
tingut per la feina i la curiositat que se’ls ha despertat”, conclou 
Friera. (Fotografia: Luisa Murias/La Nueva España)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El 60% dels periodistes francesos 
pensa que d’aquí a 20 anys ja no hi 
haurà premsa diària
Per Thierry Wojciak / CB News

  
Davant l’auge de les xarxes socials, la desconfiança de la ciu-
tadania o fins i tot la caiguda dràstica de la plantilla, poc més 
del 60% dels periodistes francesos (29,2% totalment d’acord, 
31,5% més aviat d’acord) estimen que no hi haurà més edició 
en paper d’aquí a 20 anys a la premsa diària, mentre que el 

74% preveu la continuació de la concentració mediàtica, se-
gons la 3a edició de l’estudi anual de Comfluence per al Club 
de Premsa de França que pretén desxifrar les expectatives dels 
periodistes respecte a les empreses. No obstant això, una gran 
majoria de periodistes (62%) diuen que volen seguir sent així 
en els propers anys.

En aquest context, diàriament, la ràdio segueix sent el mitjà in-
formatiu tradicional preferit per al 73% dels periodistes qüestio-
nats. Al mateix temps, el 89% d’ells utilitzen les xarxes socials 
cada dia, i LinkedIn se’n destaca per al 37% d’ells. En compara-
ció amb l’estudi realitzat l’any 2021, la xarxa social professional 
ha passat així del 3r al 1er lloc, relegant Twitter a la 2a posició, 
subratlla l’estudi, que tanmateix insisteix en el caràcter “impres-
cindible” d’aquesta última xarxa per a periodistes.

La relació dels periodistes amb les empreses
Finalment, qüestionats sobre el lloc que ocupa la informació re-
lativa a les empreses als mitjans francesos, el 56,2% dels perio-
distes considera que aquests últims no tracten prou les seves 
notícies. I això, encara que el 86% d’ells tingui contacte habitual 
amb empreses i al voltant del 79% segueix comptes d’empresa 
o executius a LinkedIn. Per al 59% del panel, les empreses 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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poden millorar en les seves comunicacions quan se’ls dema-
na, especialment en temes de RSC, assenyala l’enquesta. 
De la mateixa manera, quan els periodistes tracten un tema 
econòmic, esperen d’ells “innovacions i noves activitats” (37%), 
la seva “història singular” (29%), “xifres” (14%) i només per al 
4,5% la “personalitat”. del líder, el líder”.

I pel que fa al rànquing: Comfluence es va preguntar qui, se-
gons els periodistes, va ser el cap més destacat de l’any 2022. 
Elon Musk ocupa el primer lloc per al 32% dels periodistes que 
van respondre. Patrick Pouyanné es queda molt enrere amb un 
4% i Bernard Arnault amb un 3%. Al final, més del 49% de les 
respostes es refereixen a caps o caps esmentats només una 
vegada, la qual cosa demostra una certa “escissió” d’opinions. 
D’altra banda, a principis del 2023, és Michel-Edouard Leclerc 
qui sembla ser el líder que més ha cridat l’atenció dels periodis-
tes. Són un 18% dels enquestats per citar-lo, un 9% Elon Musk, 
un 4,5% Patrick Pouyanné, un 4% Geoffroy Roux de Bezieux, 
un 3% Henri Proglio.

Metodologia: estudi en línia dirigit a 1.000 periodistes es va rea-
litzar entre el 26 de desembre de 2022 i el 14 de gener de 2023. 
Va obtenir 89 respostes d’ells. El Butlletí us permet conèixer 

més a fons l’informe Comfluence. CLICAR AQUÍ (Fotografia: 
CB News)

Els homes apareixen 2,5 vegades més 
que les dones als mitjans

La presència i el 
tractament de la 
dona als mitjans 
de comunicació 
continua sent un 
desafiament pen-
dent, tot i que s’ha 
avançat els últims 
anys. Hi ha 2,5 no-
tícies més sobre 
homes que sobre 

dones i apareixen citades un 21% menys als titulars. No no-
més estan encara infrarepresentades i són més anònimes. A 
més, quan apareixen és més freqüent que hi hagi una men-
ció explícita al gènere o a la família i signen un 50% menys. 
L’economia, la política, la tecnologia i l’esport són els sectors on 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la bretxa és més evident. Són algunes de les conclusions que 
recull l’informe ‘Dones sense nom’ realitzat per LLYC en el marc 
del 8M, Dia Internacional de la Dona.

“La imatge de la dona als mitjans de comunicació està millo-
rant, però encara queda molt recorregut. El tipus de referents 
femenins que estem projectant a les noves generacions i futurs 
decisors continua distorsionat. En continuem parlant poc i so-
vint de forma esbiaixada. Estic convençuda que la visibilitat del 
talent femení i de la dona en general suposa un accelerador 
de la igualtat”, assegura Luisa García, Chief Operating Officer 
(COO) de LLYC i coordinadora de l’informe.

A la majoria de països, els homes signen un 50% més de notí-
cies que les dones. Les seccions de salut, successos, societat 
i cultura és on més firmen les dones, al voltant del 45%, mentre 
que els homes acostumen a escriure sobre economia, política, 
tecnologia i esport.

Les dones i les seves famílies, encara són inseparables a les 
notícies. Als mitjans s’esmenta un 36% més a la família en no-
tícies sobre dones i ho fan de manera cosificadora. Hi ha un 
366% més de mencions a la família a notícies sobre empreses 

associades a la dona que a l’home (4 vegades més), i un 191% 
en el cas de ciència (2 vegades més).

De l’altíssim volum de notícies que es publiquen sobre esport 
només un 5% esmenta explícitament les dones. Les notícies que 
tracten sobre dones representen únicament 1 de cada 20. De fet, 
el futbol és percebut com a masculí en el 95% dels casos. Podeu 
llegir complert l’informe ‘Dones sense nom’ realitzat per LLYC 
en el marc del 8M, Dia Internacional de la Dona. CLICAR AQUÍ 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: XTEC) 

El CIC i el Col·legi de Periodistes 
demanen la màxima cura a l’hora de 
tractar fets com el de Sallent

Les dues entitats compar-
teixen la necessitat d’obrir 
un profund debat sobre 
com els periodistes han 
d’abordar el suïcidi. És un 
fenomen que cal tractar 
amb tota la seva dimensió 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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social i de salut pública. I, per tant, l’hem d’abordar, però res-
pectant sempre els criteris deontològics, que estableixen tractar 
a les persones “amb respecte i dignitat, particularment les més 
vulnerables” i “evitar les intromissions innecessàries i les espe-
culacions gratuïtes sobre els seus sentiments”.

El Consell de la Informació (CIC) i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (CPC) es veuen en la necessitat de recordar que, la 
funció del periodisme és explicar els fets contrastats,
distingir amb claredat la informació de l’opinió o l’anàlisi i evitar 
les especulacions morboses, els rumors o les conjectures com 
si es tractés de fets (Criteri primer del Codi Deontològic).

Posar per davant de la informació rigorosa el relat morbós i 
especulatiu en temes tant sensibles com la salut mental, la dig-
nitat dels menors, la intimitat de les persones i la mort atempta 
contra la ètica de la professió i fa un mal servei al dret que tota 
persona té a rebre una informació veraç i al qual servim els 
periodistes.

Cal recordar que el Criteri 9è del Codi deontològic insta a trac-
tar totes les persones “amb respecte i dignitat, particularment 
les més vulnerables” i a “evitar les intromissions innecessàries 

i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments”. I en 
casos com el de les germanes de Sallent, cal protegir per da-
munt de tot el dret i la intimitat dels menors, tal com recomana 
el Criteri 11è.

Del suïcidi cal parlar-ne com a fet social i com a causa principal 
de la mort en adolescents. Aquest fet no es pot silenciar; potser 
no cal parlar dels suïcidis, però és indispensable que els mi-
tjans parlin del suïcidi. I atesa la seva dimensió social i la preo-
cupació que genera aquesta realitat en àmbits com l’educació i 
la sanitat, cal que els periodistes posem en marxa un debat per 
reformular l’abordatge informatiu sobre el suïcidi. (Font: CIC – 
fotografia: CPC)

El sector de la premsa no descarta 
noves mobilitzacions si no 
s’assoleixen acords
La precarietat laboral ha portat el sector de la premsa a unir-
se per protestar per les condicions laborals que pateixen els 
periodistes, fonamentalment, del sector de la premsa escrita. 
Per l’ 1 de març van ser convocades diverses mobilitzacions per 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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exigir a les direccions de Prisa Media, Vocento, Unidad Editorial 
i Promecal una pujada salarial després de més d’una dècada 
amb els sous congelats i amb rebaixes salarials en moments 
de crisi.

Les negociacions per regular el teletreball, la conciliació i les 
condicions del nou conveni s’han convertit en una pedra al 
camí. El fet que l’Associació de Mitjans d’Informació hagi pro-
posat una escassa pujada salarial de l’1% –sense caràcter 
retroactiu– ha estat considerat com una ofensa per part dels 
treballadors.

Les negociacions del nou conveni de premsa diària segueixen 
estancades i són un altre dels motius de descontentament al 
sector. El fet que l’AMI hagi donat per acceptable una pujada 
dels salaris de l’1% ha provocat el descontentament generalit-
zat en un sector ja malmès. Caldrà esperar, doncs, per conèixer 
si les protestes d’aquest dimecres serveixen per apropar pos-
tures o, si, per contra, són la primera llavor de noves mobilitza-
cions. (Font: Prnoticias)

Prisa va perdre 12,9 milions el 2022
Prisa ha tancat els comptes de 2022 amb unes pèrdues netes 
de 12,9 milions d’euros, una millora del 87,8% respecte dels 
106,5 milions negatius de l’exercici anterior. A més, el grup obté 
un benefici d’explotació de 63,4 milions, quan el 2021 va perdre 
19,7 milions. Durant el 2022, Prisa va facturar 850,2 milions 
d’euros, un increment del 14,7% respecte dels 741,2 de l’any 
anterior.

La divisió de Prisa Media l’any passat va registrar un benefici 
d’explotació de 20,3 milions d’euros, quan el 2021 va registrar 
28,9 milions en negatiu. A més, els ingressos creixen un 5,3%, 
de 383,3 milions a 403,8. La facturació en publicitat puja un 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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3,8% (fins als 309,6 milions) i la de circulació un 3,5% (53,7 mi-
lions). Per la seva part, l’àrea d’educació, Santillana, registra un 
benefici d’explotació de 51,1 milions d’euros (+95,7%%), amb 
uns ingressos de 447,4 milions (+24,7%).

Finalment, el deute bancari total de Prisa a 31 de desembre de 
2022 era de 856,4 milions d’euros, el que representa un incre-
ment del 13,3% respecte dels 756,1 milions que Prisa devia un 
any abans. (Font i infografia: Comunicació21)

Vocento va guanyar 12,8 milions l’any 
passat

Vocento va tenir uns ingressos l’any passat de 344 milions 
d’euros. És un creixement interanual del 5,2% . El benefici net 
de la companyia va ser de 12,8 milions, lleugerament per sota 
dels 13,6 milions de l’exercici anterior.

Gran part de l’increment d’ingressos s’ha produït gràcies als ne-
gocis aliens a la premsa. L’epígraf d’Altres negocis es va dispa-
rar un 25% l’any passat, fins a proporcionar 85 milions d’euros. 
Hi destaquen les divisions de Gastronomia, amb 12,1 milions 

d’euros (+37%); i Agències, amb 19 milions (+33%). L’EBITDA 
de les dues àrees va ser de 3,8 milions.

Pel que fa al negoci de Premsa, els ingressos publicitaris van 
augmentar un 4,1%, fins als 152 milions d’euros. Sobresurt el 
comportament de la publicitat local (+6,1%) i la digital (+5,2%), 
davant de la publicitat offline, que a penes va créixer (+1,2%), 
així com l’estatal (+2, 1%). (Font: Dircomfidencial)

Línia supera els 154.000 lectors 
metropolitans mensuals

Línia va assolir al mes de febrer una audiència de 154.305 
usuaris únics i 236.466 pàgines vistes, segons OJDinterac-
tiva. És la xifra auditada més alta aconseguida per Línia, del 
Grup Comunicació 21, i fixa el rumb d’un creixement sostingut 
amb l’objectiu de superar els 250.000 usuaris únics mensuals 
al llarg d’aquest any 2023. Es tracta de lectors metropolitans, 
clarament definits, i d’una publicació local en xarxa i no nadiua 
digital, ja que també disposa de 20 edicions territorials gratuïtes 
en paper.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons el rànquing 
que facilita l’auditoria 
d’OJDinteractiva de les pu-
blicacions en català més 
llegides, Línia ja és el quart 
mitjà no nadiu digital a l’àrea 
metropolitana, després de 

l’Ara, El Periódico i El Punt Avui, tots ells diaris generalistes, 
d’abast nacional i de pagament.

En el rànquing general a Barcelona ciutat i entorn metropolità 
(primera corona), Línia ocupa la sisena posició (la vuitena si hi 
incloem els audiovisuals RAC1 i betevé) i estaria entre els 20 
més llegits de tot Catalunya.

El director editorial de Línia, Arnau Nadeu, fa una valoració po-
sitiva d’aquestes xifres. “Cuidem molt el perfil de l’audiència, 
el target i els continguts; no fem cap concessió a la informació 
banal ni volem créixer a qualsevol preu”, apunta. “Per a Línia 
és essencial preservar els lectors informats, exigents i metro-
politans, els quals donen sentit al nostre periodisme igualment 
exigent i metropolità”, conclou. (Font: MAE – infografia: C.21)

Jornada informativa pels associats de 
l’AMIC amb l’Oficina Next Generation 
d’ACCIÓ

L’AMIC ha ofert una jornada informativa amb l’Oficina Next Ge-
neration d’ACCIÓ a la sala de juntes de la Fundació.cat. La 
sessió ha comptat amb la participació del mànager de l’Oficina 
Next Generation de la Generalitat de Catalunya, Xavier Elizon-
do, de les consultores sènior dels Fons Next Generation, Diana 
Estop Andrés i Claudia Lorente.

La sessió ha comptat d’una primera part on s’ha explicat el fun-
cionament i l’accés dels Fons Next Generation i l’assessorament 
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que s’ofereix des d’ACCIÓ. A més, s’han presentat les convoca-
tòries d’ajuts obertes actuals i d’obertura pròxima, fent èmfasi 
en els ajuts que s’adapten millor per a les empreses de mitjans 
de proximitat.

En la segona part de la trobada s’han dut a terme reunions 
individualitzades, entre les empreses assistents i els consultors 
de l’Oficina, per tal d’exposar de forma personalitzada els seus 
projectes i les seves necessitats empresarials.

L’Oficina Next Generation EU és un servei que té per objec-
tiu donar a conèixer les diferents convocatòries empresarials 
dels fons europeus Next Generation i fomentar la participació 
d’empreses catalanes en projectes estratègics. (redacció AMIC)

Neix Classpaper, la nova revista de 
luxe i lifestyle

Classpaper unirà estil de vida, cultura i luxe en una publicació 
impresa que farà gala, expliquen els seus promotors, d’un in-
novador format físic: un híbrid entre revista i llibre (bookazine) 
amb 360 pàgines per edició i 2,2 quilos de pes. Un producte 

gairebé de col·leccionista que s’editarà cada quatre mesos, i 
que estarà editat per Iván Martínez-Cubells, que va ser impul-
sor de Fuera de Serie juntament amb El Mundo. 

L’edició impresa, que arribarà aquest mes de març, segueix els 
passos de la digital, que va néixer a l’estiu del 2022 i que des de 
finals d’aquell any està integrada a The Objective, el digital que 
busca competir amb les grans capçaleres espanyoles. (Font: 
Media-tics)

Els Premis Mila guardonen treballs 
de Segre, Catalunya Ràdio, El País i 
Revista 5W
El jurat dels Premis Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gè-
nere ha donat a conèixer els treballs guanyadors de la 16a edi-
ció d’aquests guardons atorgats per l’Ajuntament de Lleida i la 
Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes.

Enguany, en la categoria de premsa escrita, el jurat ha guardo-
nat el reportatge Banquetes en desigualtat, de Xavier Madrona 
Rugio, publicat al diari Segre, i en la d’audiovisual Les dones 
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amb VIH, indetectables pel sistema, de Montserrat Virgili, emès 
al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.

Pel que fa a la modalitat de mitjans digitals, s’ha concedit ex 
aequo a Shakira ya no suena en la ràdio de Kabul, de Núria 
Vilà Coma, publicat a l’espai Planeta futuro del web d’El País, i 
Mujeres constructoras de paz, de Núria Jar i Marc Serena, a la 
Revista 5W. Per la seva part, la categoria de fotoperiodisme ha 
quedat deserta.

Finalment, el jurat ha acordat atorgar un accèssit al treball 
Apunts en femení, de Maria Gateu Gallego, emès a Ràdio Ros-
selló, per reconèixer “el valor periodístic d’abordar temes femi-
nistes en una ràdio d’àmbit local”.

Els guardons tenen l’objectiu de fomentar les polítiques de pro-
moció de la dona de forma transversal a través de la difusió dels 
treballs periodístics premiats en els mitjans de comunicació. Els 
premis estan dotats amb 1.500 euros per a cada categoria; els 
accèssits no tenen dotació econòmica. (Font: Comunicació21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’impuls digital, amb contingut, 
comerç i comunitat, tendències pel 
2023
Per Carleth Morales / Prnoticias

En el seu darrer informe del mes de febrer, Dentsu España fa 
una anàlisi que recull les principals tendències als mitjans a 
tenir en compte aquest any per les marques i els professionals 
del màrqueting, i que revela com poden els anunciants aprofitar 
els canvis que s’estan produint en el comportament dels consu-
midors per créixer en aquest entorn.

Experts de Carat, iProspect i dentsu X, les tres agències de 
mitjans de què disposa el grup Dentsu a Espanya, han elaborat 
aquest estudi que revela com la pressió econòmica accelerarà 
aquests canvis en les persones, els mitjans i les marques, i han 
agrupant aquestes tendències clau per al 2023 en tres grans 
categories: contingut, commerce i comunitat.

Contingut: AVOD es menja al SVOD.- Les plataformes de ví-
deo sota demanda creen disrupció al panorama audiovisual, 
incorporant models de publicitat que faciliten un nou món de 
possibilitats a usuaris i marques. Aquestes últimes poden ex-
plorar noves oportunitats en plataformes de qualitat com ara 
AVOD (Ad-supported Video-On-Demand). La comercialització 
evolucionarà cap al product placement i ad-funded content.

Jocs a tot arreu. El gaming evoluciona, adoptant diferents for-
mes i sortint de les pantalles tradicionals. Es torna cada cop 
més mainstream i divers. Entendre el joc com a contingut, utilit-
zar la gamificació per captar l’atenció i aprofitar els videojocs i 
la tecnologia, algunes de les claus.

L’atenció porta de tornada l’essència de la publicitat . Mesu-
rar l’atenció real que es presta a la publicitat és cada cop més 
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important, una tendència impulsada per la inflació, per les pla-
taformes socials que competeixen per captar l’atenció amb al-
gorismes cada cop més precisos i la tecnologia eyetracking. 
Comptar amb mètriques d’atenció que permetin comparar dife-
rents mitjans i plataformes i trobar hidden gems: formats i em-
plaçaments que poden incrementar l’eficàcia.

Commerce: D’anar de compres a ‘sempre comprant’.- Les 
pantalles i apps fan que els consumidors entrin en un estat 
de compra constant, amb cada cop més moments en què es 
mouen de la inspiració a la transacció de forma ràpida i espon-
tània. L’oportunitat rau a entendre quines són les plataformes 
més efectives, construir botigues natives i desenvolupar estra-
tègies per incentivar compres.

El retail media revoluciona el mercat publicitari. Amb el declivi 
de les galetes de tercers, aquesta estratègia ofereix una solució 
win-win a clients i anunciants. Alguns dels actors més grans del 
sector s’estan convertint en plataformes de publicitat per a la 
resta de marques. Testar els resultats davant dels plataformes 
tradicionals i provar diferents categories de retail mitjana són 
algunes de les implicacions d’aquesta revolució.

L’auge de les superplataformes. Les plataformes ‘tot en un’ 
s’han consolidat a Àsia gràcies a players com WeChat, que 
combina solucions socials, comercials i financeres mitjançant 
experiències senzilles per a l’usuari. Establir estratègies ‘hu-
man-centric’, desenvolupar aliances i partneships i fidelitzar per 
créixer, consells per als anunciants.

Comunitat: Experiències ‘en viu’ per connectar més.- Inver-
tir en esdeveniments en directe per vincular-los a comunitats 
és el que desenvolupen algunes plataformes, conscients de 
l’enorme impacte que provoquen. Els experts proposen desen-
volupar estratègies per apoderar-se de ‘moments’, establir part-
nerships i transformar el punt de venda en un punt de vivència.  

La responsabilitat social pren el protagonisme. Els consumidors 
trien marques que els ajudin a viure de manera més sostenible 
i responsable. Aquestes, per la seva banda, han d’estar orgu-
lloses de les seves accions ESG i construir-hi una comunitat. 
Per aconseguir-ho, cal amplificar aquestes accions, activar 
campanyes targetitzades per a diferents generacions, apostar 
per plataformes que demostrin compromís ESG i entendre el 
sentiment i la percepció en aquesta matèria mitjançant l’escolta 
social.
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El Butlletí us facilita l’estudi de Dentsu Trends 2023. Oportu-
nitats per a les marques. CLICAR AQUÍ  (Infografia: dplnews)

El MWC tanca les portes amb 88.500 
assistents i un impacte de 350 milions

El MWC 2023 ja és història. La que havia de ser l’edició de 
la recuperació després de dos anys de congrés amb una gran 
presència de les mesures contra la covid ha complert les expec-
tatives amb un total de 88.500 assistents i un impacte econòmic 
a la ciutat de Barcelona de més de 350 milions d’euros, segons 
ha informat l’organitzadora del congrés, GSMA, en un comuni-
cat, escriu Adrià Rovira Serra a El Món.

Si mirem les dades, segons la GSMA en aquest MWC han par-
ticipat gent de fins a 202 països i territoris que s’han traduït en 
un total de 2.400 expositors, patrocinadors i socis. Pel que fa 
al Four Years From Now, un congrés paral·lel destinat a les 
start-ups, hi ha hagut uns 800 expositors presentant els seus 
projectes que s’han traduït en més de 250 presentacions i 375 
ponents. A més tots aquests expositors i empreses han prota-
gonitzat unes 10.000 reunions de negocis i ha permès la crea-
ció de fins a 7.400 llocs de treball a la ciutat. Tot plegat ha estat 
cobert per uns 2.400 periodistes d’arreu del planeta.

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffmann, ha assegurat 
que el MWC ha tornat “amb tota la seva força” aquest 2023 afe-
gint que l’edició ha superat totes les expectatives que s’havien 
marcat. A més, Hoffman ha assegurat que està gratament sor-
près amb aquesta edició i ha explicat que “els expositors i socis 
informen que les seves expectatives s’han superat i, en alguns 
casos, han superat les de 2019”. (Font: El Món – infografia: 
rtve.es)
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Europa prohibeix utilitzar TikTok en 
dispositius oficials

La Comissió Europea ha prohibit la instal·lació i ús de  TikTok  
als mòbils oficials. Decisió que segueix l’exemple dels Estats 
Units, que al gener va decidir prohibir que els empleats de la 
Cambra de Representants usin l’aplicació als seus dispositius 
oficials, per por que les seves dades personals puguin caure en 
mans del govern xinès i l’ús que aquest pugui donar-los.

Per mitjà d’un comunicat emès recentment, els funcionaris de la 
Comissió Europea al·leguen  preocupacions de ciberseguretat i 
expliquen que la mesura s’aplica als dispositius supervisats pel 
poder executiu de la Unió Europea i s’estén als dispositius per-
sonals dels treballadors en cas de ser usats amb fins laborals: 

“aquesta mesura té per objecte protegir la Comissió davant 
d’amenaces i accions de ciberseguretat que puguin ser explota-
des per a ciberatacs contra l’entorn corporatiu de la Comissió”.

Per la seva banda,  un portaveu de TikTok  ha qualificat aquesta 
prohibició d’ús com a  “equivocada i basada en conceptes erro-
nis fonamentals”  i expressa sentir-se  “decebut amb la decisió”. 
(Font: La Publicidad – infografia: GizChina.it)

L’FBI diu que hem d’utilitzar 
blocadors d’anuncis: aquest és el 
motiu
L’Oficina Federal d’Investigacions (FBI) dels Estats Units ha 
donat un consell a tots els usuaris: que utilitzin bloquejadors 
d’anuncis o adblockers , en una advertència sobre l’amenaça 
de les estafes en línia, escriu Bárbara Becares a Genbeta.

Segons el gran servei de seguretat i intel·ligència nacional del 
país americà, les extensions de bloqueig d’anuncis poden aju-
dar a protegir els usuaris contra els anuncis fraudulents en línia 
que apareixen als resultats de les cerques. Els ciberdelinqüents 
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estan darrere d’aquest tipus d’anuncis que es fan passar per 
missatges de marques i empreses reals.

 
De fet, els diferents navegadors treballen per oferir als usuaris 
bloquejadors d’anuncis fiables i ràpids. En el cas de Chrome, 
estàvem esperant una gran novetat però fa pocs mesos Goo-
gle anunciava que retarda fins al 2024 la seva decisió d’acabar 
amb les extensions de Manifest V2, a favor de Manifest V3. 
Firefox ha publicat que els bloquejadors d’anuncis van ser les 
extensions de Firefox més descarregades de 2021, destacant 
l’escut antiFacebook. 

Diuen des de l’FBI que els anuncis falsos poden aparèixer a la 
part superior de la pàgina de resultats d’una cerca per enganyar 
l’usuari entre altres publicitats i que contenen enllaços a llocs 
web falsos o us porten a descarregar programes maliciosos per 
robar informació del vostre PC.

Alhora, hi ha webs com les de notícies que desaconsellen 
aquestes eines adblock als seus usuaris ja que els afecta ne-
gativament . Una raó és que si no paguem per informació de 
qualitat, als professionals com a periodistes, els seus guanys 
dependran de la publicitat. Si no rebem publicitat i no tenim 
opció a entrar als anuncis, també això pot afectar els seus in-
gressos, necessaris per mantenir el cost de la informació bona. 
(Font: Genbeta – infografia: the-sun.com)

Maneres d’utilitzar ChatGPT amb 
Google Ads

ChatGPT us pot ajudar amb els anuncis de pagament de Goo-
gle. Aneu amb compte, però, de dirigir-lo bé, perquè la famosa 
eina d’IA de vegades es pot comparar amb un aprenent capaç 
de cometre molts errors. Per no rebre una bufetada per Google, 
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(el motor busca declaracions “enganyoses” als seus anuncis de 
pagament i demana “anuncis clars i d’aspecte professional que 
redirigeixin l’usuari a contingut rellevant, útil i fàcil d’interactuar 
amb ells”), per tant, és millor escriure una indicació (instrucció) 
rellevant aigües amunt i comprovar els fets escrits aigües avall. 
Assegureu-vos també de mantenir les vostres dades en un sol 
xat i desar-les. De fet, se suposa que ChatGPT ha d’aprendre 
del seu anterior. converses i així desenvolupar millors respos-
tes.

En aquestes condicions, llavors, possiblement podeu utilitzar 
els textos de ChatGPT per escriure els vostres propis anuncis 
o per ajudar-vos en les vostres reflexions relacionades amb el 
màrqueting.

Hi ha quatre maneres d’utilitzar ChatGPT amb Google Ads que 
trobareu en aquest enllaç. (Font: journaldunet.com)
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Els espanyols presten més atenció a 
la publicitat dels mitjans tradicionals
Per Ipmark

Després d’aquests tres mitjans convencionals, les accions de 
màrqueting amb més impacte a l’usuari arriben en vídeo, a tra-
vés de promocions a TikTok o YouTube Shorts (53%), el màr-
queting d’influencers (49%), el màrqueting en temps real (47%), 
i l’street màrqueting (17%). Per part seva, el 5,8% dels espan-
yols afirma que no adverteix cap tipus d’activitat de màrqueting 
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 el franjo 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.

Al 73% dels espanyols li influeixen la publicitat i el màrque-
ting en les compres
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 
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. 
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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 IP-
MARK, 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 
necessitat (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%).

El Butlletí us facilita l’estudi complet d’Ipmark Màrqueting i Pu-
blicitat 2023. CLICAR AQUÍ.També us oferim veure interactiu 
l’ estudi d’Ipmrk amb Appinio des d’aquest enllaç. (Infografia: 
Ipmark)

Un terç dels europeus veuen 
“probable” marxar d’Europa per “tenir 
una vida millor”
  
McCann Worldgroup va llançar ahir, dijous, 2 de març, en pri-
mícia per a Europa el seu estudi  The Truth About New Europe. 
El nou estudi paneuropeu del grup líder mundial en solucions 
creatives ha revelat que, després de diversos anys de «perma-
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crisi», 1 de cada 3 europeus afirma que “en el futur, és probable 
que me’n hagi d’anar d’Europa per tenir una vida millor».

Per als més joves, un futur europeu s’entreveu complicat, i 3 de 
cada 4 europeus consideren que les marques i empreses “hau-
rien d’exercir un paper més rellevant per aconseguir la unitat 
d’Europa” L’estudi revela també punts calents per a la innovació 
i les inversions futures, assenyalant Sostenibilitat, Ciència, Tec-
nologia i Energia, com a factors clau per a l’èxit futur de la regió.

Les dades de l’estudi, com explica la nota de premsa envia-
da als mitjans per McCann Worldgroup, són de gran abast i 
reflecteixen les esperances, els temors i les expectatives dels 
europeus en àrees tan diverses com l’atenció sanitària, la tec-
nologia, la cultura i el clima. 

Segons Rodney Collins, vicepresident executiu i director 
de Truth Central (la unitat global d’intel·ligència de McCann 
Worldgroup): “Encara que pot resultar temptador arronsar les 
espatlles davant l’allau de reptes a què s’enfronta Europa, els 
ciutadans europeus i els líders de tots els sectors no només 
són optimistes, sinó que estan compromesos amb la gene-
ració d’un nou futur. Els europeus no només estan preparats 
per ser resilients, sinó que també esperen que la regió lideri 
l’escena mundial en tots els àmbits, des dels drets humans fins 
a l’economia circular o la sanitat. Per descomptat, això exigirà 
transformacions a la mà d’obra, l’entorn normatiu i els ecosis-
temes de col·laboració. Tothom haurà de fer un pas endavant i 
adoptar una mentalitat creativament radical per traçar un futur 
més equitatiu i sostenible”.  

El Butlletí de l’AMIC us ofereix una amplia informació de l’estudi 
The Truth About New Europe des d’aquest enllaç. També po-
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deu visionar des d’aquest enllaç el vídeo de la presentació de 
l’estudi La veritat sobre la nova Europa: quines són les espe-
rances i les pors col·lectives per a un nou “somni europeu”?, de 
McCann, al festival de Géopolitique de Grenoble 2023. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estrategia – infografia: McCann Worldgroup)

Productores, anunciants i agències 
arriben a un acord

L’Associació de Productores Publicitàries d’Espanya (APCP) 
ratifica l’acord de bones pràctiques signat el 2022 amb 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) i l’Associació de 
Creativitat Transformadora (ACT) i en destaca la rellevància de 
l’article 20. Des de l’APCP es van marcar una agenda de co-
municació i treball intern: per una banda, donar difusió a través 
dels seus mitjans i, alhora, fer una tasca interna amb els seus 
socis i donar compliment al contingut del signat.

A sis mesos de la signatura, després d’una assemblea de socis 
on hi va haver unanimitat als passos a seguir, es van reforçar 
els acords per donar compliment del contracte signat i, en es-
pecial, al seu article 20. Per a les productores d’APCP aquest 

acord és de obligat compliment independentment que l’agència 
o anunciant amb què treballin estigui o no associat a aquestes 
o altres associacions i en conseqüència s’hagi signat o no el 
contracte de producció existent i acordat per aquestes associa-
cions. (Font: MAE)

Les cadenes de televisió en obert 
van reunir 43,3 milions d’espectadors 
únics al febrer
L’informe mensual d’au-
diències de Barlovento, 
elaborat amb dades de 
Kantar, recull que cada 
persona de l’estat espan-
yol ha dedicat una mitjana 
de 3 hores i 17 minuts, és 
a dir, 197 minuts al dia a veure la televisió tradicional durant 
el febrer del 2023. La xifra reflecteix, però, un descens de -13 
minuts (-6%) en comparació del mateix període de l’any passat. 
No obstant això, el temps de consum diari per espectador (els 
qui encenen/veuen la televisió cada dia) ha estat de 306 mi-
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nuts, cosa que reflecteix una caiguda de -8 minuts respecte al 
febrer del 2022. 

29,8 milions d’espanyols van contactar diàriament amb el mitjà 
televisiu durant almenys un minut, fet que suposa el 64% de la 
població; mentre que els espectadors únics acumulats al mes 
s’han situat als 43,6 milions de persones, cosa que significa 
que el 94% de la població ha contactat amb la televisió al febrer. 
En canvi, segons Barlovento, hi ha 2,6 milions de telefòbics, 
és a dir, el 6% de la població, que no ha vist en cap moment la 
televisió aquest mes.

El 18% de l’ús total del televisor és per a “altres usos” diferents 
de la televisió convencional, que inclouen streaming i consum 
de vídeo l’origen del qual és internet, la reproducció de contin-
guts gravats, o videojocs i ràdio TDT. El temps mitjà dedicat 
per persona al dia s’ha situat en els 42 minuts, el que suposa 8 
minuts més que el febrer del 2022. Així, el temps total d’ús del 
televisor (televisió tradicional + altres usos) ha estat de 3 hores 
i 58 minuts, xifra que reflecteix un descens de -6 minuts (-2% 
) respecte al mateix període de l’any anterior. Pot veure totes 
les dades del mes de febrer. CLICAR AQUÍ  (Font i il·lustració: 
Barlovento)

Atresmedia Publicidad llança un 
assistent virtual

Amb l’objectiu de facilitar la transició de la venda a Cost GPR a 
CPM, Atresmedia Publicidad ha desenvolupat un assistent virtual 
que ajuda el mercat a transformar aquestes mètriques. Aquest 
assistent virtual permetrà ressaltar el valor i la rendibilitat de la 
televisió com a mitjà publicitari, tant en termes de cobertura, con-
text, seguretat de marca, notorietat i la capacitat de construir una 
marca forta, en comparació amb altres opcions del mercat.

Dins les seves funcionalitats es troba:
• La possibilitat de tenir una referència amb la conversió media.
• La llibertat d’introduir dades de conversió en funció del que 
resulti en la planificació individual de cada anunciant.
• Incorpora un mòdul de preguntes freqüents que permetrà als 
usuaris obtenir informació detallada sobre el procés de transició 
i la seva implementació al mercat publicitari.

Atresmedia començarà a facturar les vendes de publicitat a 
cost per mil contactes (CPM) en lloc de cost per gpr, com era 
habitual. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Summa Branding llança Vera, 
l’operador català que vol ser una 
marca de veritat

Vera, és la nova companyia de telecomunicacions catalana. 
Summa Branding és la responsable de crear i llançar la marca 
mitjançant un projecte integral de branding, des de la definició 
estratègica, nom i identitat fins a la campanya de comunicació. 
El tagline “L’operador de veritat” i el naming de “Vera” neixen 
com a resposta a un sector copat de grans companyies, cada 
cop més lluny de les persones i de les seves necessitats.

La nova companyia de telecomunicacions catalana és fruit de la 
fusió de Goufone, Iguana i Soom, tres operadors catalans amb 
més de 10 anys de recorregut i forta presència a l’àmbit rural, 
que uneixen forces en solucions de connexió i energia. (Font: 
Programa Publicidad)

Vocento compra &Rosás, l’agència 
independent més atractiva d’Espanya

Vocento impulsa el seu posicionament a la indústria publicitària 
amb la compra de &Rosás, una de les agències espanyoles 
més prestigioses. És l’agència creativa independent que més 
premis Eficàcia ha guanyat al llarg de la història dels guardons; 
triada pels professionals del sector com la primera agència al 
rànquing B est Creative Agency to Work For i la segona agència 
independent en creativitat, segons l’estudi de Scopen. A més, 
ha estat la segona agència independent que més premis ha 
guanyat el 2022, segons la revista Anuncios.

Amb la compra de &Rosás es reforça la presència de Vocento 
al món de les agències. Luis Enríquez, CEO del Grup, ho té 
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clar: “Busquem sempre el millor talent i Rosás és una prova 
inapel·lable. És un pas més en la nostra aposta per la comuni-
cació en totes les formes mentre seguim consolidant la diversi-
ficació del grup en aquest i altres sectors”. Vocento va entrar al 
món de les agències el 2017 i, des d’aleshores, ha anat millo-
rant les dades fins a arribar al tancament del 2022 uns ingres-
sos agregats 26 milions d’euros.

Amb la incorporació de l’agència Rosás a Vocento, el Grup am-
plia i reforça la seva xarxa global d’agències, compost ja per 
Tango, Yellow Brick Road, Melé, Pro Agency i Antròpic. (Font: 
MAE – infografia: El Publicista)
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Adéu als problemes de cobertura: un 
“mòdem” Bluetooth permet enviar 
missatges via satèl·lit
Per Javier Pastor / Xataca

El fabricant britànic Bullitt i la coneguda Motorola s’han aliat 
per crear un dispositiu Bluetooth singular. Es diu Motorola Defy 
Satellite Link i actua com una mena de “mòdem satelital”, per-
metent que puguem enviar i rebre missatges de text en àrees 
en què no hi ha cobertura de dades mòbils tradicional (o Wi-Fi).

L’opció és interessant i fabricants com Apple, Huawei o Qual-
comm ja fa temps que comencen a oferir-la entre els seus ser-
veis. És molt útil en situacions d’emergència, i aquest nou dis-
positiu és cridaner perquè habilita el servei en qualsevol mòbil, 
tant si està basat en Android com en iOS.

Compte amb la certificació militar Mil-Spec 810H i és resistent 
a l’aigua i la pols amb una classificació IP68. Té una bateria de 
600 mAh que segons el fabricant permet disposar d’una auto-
nomia de diversos dies d’ús, i al cos del dispositiu trobem un 
botó físic “SOS” per a trucades d’emergència i també un altre 
anomenat “Check In” que permet obtenir la ubicació. En tots 
dos casos aquestes opcions poden funcionar fins i tot quan el 
dispositiu està separat del telèfon intel·ligent al qual està apa-
rellat.

El Motorola Defy Satellite Link està governat per un xip espe-
cial de MediaTek que ofereix suport per a les comunicacions 
satel·litàries bidireccionals a través de la tecnologia 3GPP NTN 
(Non Terrestrial Networks), que alguns estudis han batejat com 
la connectivitat “5G des de l’espai”. Estarà disponible a partir de 
l’abril del 2023 a un preu de 119 euros.

NOVES EINES
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Amb aquest xip el dispositiu es pot connectar a satèl·lits geoes-
tacionaris, proporcionant una cobertura assequible i contínua. 
Mentre el dispositiu tingui una visió clara del cel, serà possi-
ble utilitzar un servei que envia missatges amb l’aplicació Bu-
llitt Satellite Messenger a satèl·lits situats a més de 35.000 km 
d’alçada sobre la Terra.

Per a l’usuari, el dispositiu es comporta com una mena de punt 
d’accés amb “tethering satelital”: només cal aparellar el mòbil 
iOS o Android al Motorola Defy Satellite Link per poder enviar i 
rebre missatges amb aquesta app específica. Per al destinatari, 
aquests missatges no tenen cost, però per a l’emissor aquest 
cost es deduirà del pla del subscriptor de missatgeria satelital. 
(Fotografia: Yanko Design)

Arma secreta de Microsoft per 
potenciar Windows 11

Era qüestió de temps que Microsoft introduís novetats basades 
en la intel·ligència artificial d’OpenAI als seus sistemes opera-
tius. Aquest dia finalment ha arribat. Entre les novetats de Win-
dows 11 d’aquest març hi ha la barra de tasques de Windows 11 

abraçant el nou Bing, és a dir, el chatbot de cerca impulsat per 
IA, segons explica Javier Márquez a Xataca.

Les noves funcionalitats presentades aquest dimarts, no obs-
tant, no es limiten únicament a la IA. Els de Redmond també 
han anunciat que l’aplicació El meu Telèfon serà compatible 
amb iOS, una característica molt esperada pels usuaris dels 
telèfons de l’illa.

El quadre de cerca de Windows 11. Aquella característica que 
habita a la barra de tasques del nostre sistema operatiu (si la 
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deixem visible) està fent un important pas per convertir-se en 
una eina més útil. A partir d’ara té el nou Bing amb el seu chat-
bot integrat. D’aquesta manera, en lloc d’entrar a la pàgina web 
de www.bing.com, fer una pregunta i seleccionar la pestanya 
Xat per interactuar amb el chatbot, només caldrà fer les pregun-
tes directament des de la barra de tasques. El pas següent serà 
simplement fer clic al botó de cercar.

Encara més, el nou meu telèfon amb suport per a iOS permetrà 
vincular telèfons iPhone i utilitzar la funció trucades i missatges 
de text directament des del PC. Això sí, aquesta possibilitat en-
cara no ha estat alliberada de manera general, per la qual cosa 
està limitada els canals Dev, Beta i Release Preview.

Podem llegir l’article sencer de Javier Márquez, a Xataca, des 
d’aquest enllaç. (Font i infografia: Xataca)

LlaMa, la nova IA de Meta

Meta, la companyia matriu de Facebook i Instagram, ha pre-
sentat el seu nou model de llenguatge artificial: LLaMA , que es 
diferencia en gran mesura d’altres IA populars com la famosa 

ChatGPT. LLaMA és una eina de recerca compartida per Meta 
per tal de “democratitzar l’accés a aquest important camp en 
ràpida evolució”. És a dir, en comptes de parlar amb ella com 
podries fer amb ChatGPT o la nova IA de Bing , serviria perquè 
els investigadors resolguin problemes relacionats amb els mo-
dels lingüístics de les IA, incloent el seu comportament erràtic 
o fins i tot tòxic.

LLaMA, formada per quatre models de llenguatges artificials 
de diferents mides , es publica sota “una llicència no comercial 
centrada en casos d’ús en recerca”, i concediria accés a uni-
versitats, organitzacions sense ànim de lucre i laboratoris, que 
podrien fer-ne ús de manera gratuïta per dur a terme les seves 
investigacions sobre IA.
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Segons el document publicat per Meta, LLaMA-13B , la segona 
versió més petita d’aquest model de llenguatge artificial rendeix 
millor que el popular model GPT-3 d’ OpenAI “en la majoria dels 
punts de referència”. A més, LLaMA-65B , la versió més gran, 
seria més “competitiva amb els millors models”, com Chinchi-
lla70B de DeepMind i PaLM 540B de Google. Trobey més infor-
mació aquí. (Font i il·lustració: The Verge)

WhatsApp es converteix en una 
bomba de rellotgeria pels ciberatacs

Els experts de Kaspersky van descobrir que els atacs de phis-
hing van augmentar durant 2022, any en què els sistemes de 
protecció de la companyia van bloquejar de forma efectiva més 

de 507 milions intents d’accés a contingut fraudulent, el doble 
que el 2021, segons explica José Maria Lanceros a Merca2.

Entre les explicacions per a aquest increment, des de la com-
panyia llisquen que és fàcil caure en la trampa. “Encara que 
els atacs de correu brossa i phishing no són complexos des del 
punt de vista tecnològic, sí que utilitzen tècniques d’enginyeria 
social sofisticades, cosa que els converteix en molt perillosos 
per als qui no les coneixen. Els ciberestafadors tenen l’habilitat 
de crear webs fraudulentes pràcticament idèntiques a les origi-
nals per recopilar dades privades d’usuaris o enganyar-los per 
que enviïn diners als vostres comptes. Aquestes webs es diri-
geixen tant a individus com a organitzacions”.

A l’increment contribueix que els ‘cacos’ recorren a aplicacions 
molt utilitzades pels usuaris. Per això, s’ha produït “un augment 
en els atacs mitjançant aplicacions de missatgeria instantània. 
La majoria es van realitzar a través de WhatsApp (82,71%), 
seguit de Telegram (14,2%) i Viber (3,17%)”, segons l’informe 
de Spam i Phishing del 2022 de Kaspersky.

També van descobrir un augment en els robatoris de creden-
cials a les xarxes socials. Els ciberdelinqüents exploten la cu-
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riositat i el desig de privadesa de les persones oferint falses 
actualitzacions i estats de comptes verificats en aquestes plata-
formes. (Font: Merca2 – il·lustració: Mtmad)
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Periodistes i docents defensen la 
formació en alfabetització mediàtica 
des de preescolar
Per Dircomfidencial

A la ferma defensa dels periodistes d’apostar per l’alfabetització 
mediàtica com a antídot a la penetració creixent de bulls, se 
sumen els docents. Un camí que, segons el parer dels acadè-
mics, ha avançat notablement en els darrers anys, encara que 
segueix arrossegant assignatures pendents .

L’informe sobre Alfabetització Mediàtica a Espanya, elaborat 
per la Fundació Luca de Tena a partir de preguntes a un cen-

tenar d’experts, assenyala que tres de cada quatre docents (el 
74%) considera que l’alumnat està desinformat i un 67%, que 
no s’ha invertit recursos a impartir alfabetització mediàtica a les 
aules.

Els periodistes i professors coincideixen en la necessitat d’ 
ensenyar a discernir entre notícies i crits des de nens . És 
més, alguns d’aquests consideren convenient abordar-ho des 
d’educació preescolar, en un context en què 7 de cada 10 es-
panyols reconeixen haver cregut missatges o vídeos falsos.

L’estudi també indica que un 40% dels enquestats pensa que 
no s’hi ha invertit res , i un 27% que s’ha invertit poc en recur-
sos i infraestructura necessaris per impartir alfabetització me-
diàtica, al contrari que altres països com Finlàndia, Dinamarca, 
Estònia o Suècia que estan desenvolupant iniciatives per fer 
front al problema.

Espanya, explica l’informe, “ni tan sols compleix algunes de les 
recomanacions més bàsiques que la Unió Europea va fer als 
estats membres, com donar suport decididament a l’establiment 
i el desenvolupament de xarxes d’alfabetització mediàtica, 
desenvolupar un enfocament permanent d’aprenentatge per a 
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l’alfabetització mediàtica i donar suport als projectes pilot, do-
nar suport al desenvolupament de material per a l’alfabetització 
mediàtica o millorar els models formatius existents i dissenyar-
ne de nous”.

Les autonomies reclamen una coordinació més gran sobre 
formació en alfabetització mediàtica
Algunes de les accions que s’estan aplicant a Espanya les des-
envolupen les autonomies de manera independent. La vicecon-
sellera de Política Educativa a la Comunitat de Madrid, Rocío 
Albert, va defensar en la presentació de l’estudi a l’oficina de 
Meta a Madrid que “des d’Infantil cal ensenyar un mètode se-
gur perquè els nens facin un ús curós de les plataformes” i va 
recordar que en els darrers dos anys s’han impartit més de 50 
cursos en aquest camp. “Hem desenvolupat moltíssims cursos 
de formació, també als professors perquè puguin transmetre 
millor als alumnes”, va assenyalar.

Andalusia també avança en aquest sentit. La seva viceconse-
llera de Desenvolupament Educatiu i FP de la Junta, Macarena 
O’Neill, va ressaltar que “hem establert aliances regionals, amb 
diferents organitzacions, que ens han permès millorar molt, en-
cara que queda molt camí per recórrer”.

Malgrat els avenços, les portaveus autonòmiques troben a fal-
tar una coordinació més gran entre comunitats autònomes. “Ne-
cessitem l’Estat coordinant-nos”, va concloure Albert.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’Informe sobre Al-
fabetització Mediàtica a Espanya, de la Fundació Luca de Tena. 
CLICAR AQUÍ (Fotografia: Junior Report)

El llibre blanc de les necessitats de 
l’usuari model 2.0

Si treballeu als mitjans de comunicació, probablement esteu 
produint massa històries “Actualitza’m” -el clàssic, basat en fets 
“qui-quan-on-què”- peces. És important reconèixer que les ex-
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pectatives de l’audiència estan evolucionant i que és crucial que 
les marques de periodisme en línia s’adaptin per continuar sent 
rellevants i amb èxit a llarg termini.
 
Les redaccions han estat navegant per un entorn complex domi-
nat per les millors plataformes de xarxes socials de l’economia 
de l’atenció. Cada vegada més, s’enfronten a una intensa com-
petència per la confiança i a una nova tendència d’evitació de 
notícies entre les seves audiències. Per si això no fos suficient, 
els mitjans de comunicació s’enfronten ara al seu tercer repte: 
l’arribada de la intel·ligència artificial generativa, que presen-
tarà els seus propis problemes per a les empreses de contin-
guts heretades (i fins i tot digitals). 
 
La resposta que pot ajudar la vostra organització a avançar: 
la publicació basada en l’audiència. Juntament amb Dmitry 
Shishkin, Smartocto ha fet un treball sobre les necessitats de 
l’usuari model 2.0: el model definitiu que l’ajudarà a trobar un 
millor equilibri a l’hora d’atendre les necessitats dels usuaris 
que s’adaptin a la seva marca de notícies.

Què ha canviat en el nou model de necessitats de l’usuari?. Fo-
namentalment, el nou model destil·la la saviesa, l’experiència 

i els aprenentatges tant de la nostra pròpia investigació i des-
envolupament com d’aquells enfocaments utilitzats per altres 
editorials i el presenta en un esquema sòlid. El nou model és 
alhora més complet i més accionable que els anteriors, i la seva 
visualització és sorprenentment clara. Una de les necessitats 
originals de l’usuari s’ha reestructurat; s’han afegit dues noves 
necessitats d’usuari. Podem llegir el treball s’Smartocto, White 
Paper 2.0, en aquest enllaç. (Font: Mdiàtic/Àmbit d’Estratègia - 

El Punt Avui es remodela

El Punt Avui inicia un procés 
de remodelació de la seva 
oferta que s’anirà imple-
mentant durant els propers 
mesos i que englobarà tots 
els productes de l’editora, 
especialment del web. En 
concret, des del dia 28 de 
febrer, l’edició de Girona situa en la primera part del diari en 
paper la secció Comarques Gironines, mentre que l’edició per a 
la resta de Catalunya recupera la secció de Ciutats amb infor-
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mació específica de Bar ce lona i la seva àrea metropolitana, i de 
les vegueries de la Catalunya Central, el Penedès, el Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre, Ponent i el Pirineu.

Aquests pri¬mers canvis responen a una de les línies estratègi-
ques que es va marcar la nova direcció l’any passat, en el sen-
tit d’anar recuperant en la mesura que es pugui la “mirada de 
comarcalitat” sobre el país, un dels principis fundacionals d’El 
Punt, i que les diferents crisis patides havien obligat a deixar 
de banda. 

El canvi d’ordre en l’edició de Girona i la recuperació de Ciutats 
per a la resta del Principat són possibles gràcies a una modi-
ficació en el sistema de producció industrial que també ha de 
permetre fer una paginació regular de 40 pàgines diàries (32 
més 8 de L’Esportiu).

Un altre objectiu que es persegueix amb la remodelació és 
aprofundir en l’aposta pels continguts propis més enllà de 
l’agenda informativa “marcada per partits, institucions i gabinets 
de comunicació”, però sense deixar de banda la cobertura de 
l’actualitat.

Així doncs, s’aposta per potenciar el reportatge, l’entrevista i la 
crònica amb espais definits i marcats. A més, es treballa per a 
mitjà termini donar més pes als espais d’opinió.

Tots aquests canvis que implementa El Punt Avui van lligats al 
procés de fusió de les redaccions del diari en paper i digital per 
optimitzar recursos. Amb la nova organització, en digital es farà 
un major seguiment de l’actualitat al minut, amb més actualitza-
cions de les que es feien fins ara.

La remodelació també suposa un pas més en la coordinació de 
tots els productes editats per Hermes Comunicacions: El Punt 
Avui, L’Esportiu, La República, L’Econòmic i Catalonia Today. 
(Font i il·lustració: ElpuntAvui)

Els deu dubtes més freqüents en 
català, segons l’Optimot

“Els afores” o “les afores”? En aquesta frase s’ha d’escriure 
“tant” o “tan”? Com es diu “chiringuito“ en català? Molta gent 
a l’hora d’escriure tenim dubtes, però ja fa quinze anys que la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
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Cultura, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i 
del Termcat, va impulsar l’Optimot, un servei de consultes en 
línia que és molt útil per a posar remei als maldecaps lingüístics 
més habituals.

L’Optimot compta amb tot de diccionaris i recursos lingüístics 
que ajuden a resoldre dubtes sobre el català. A més, quan les 
opcions de cerca no resolen el dubte, ofereix un servei d’atenció 
personalitzada a què es poden enviar consultes concretes. El 
perfil dels usuaris del servei és divers. El fa servir públic ge-
neral, professionals de la llengua, periodistes, treballadors de 
l’administració, empreses i també col·lectius de professionals.

Quines són les deu cerques més freqüents? El lector d’El But-
lletí ho pot trobar en aquest enllaç de Vilaweb.

El Col·legi de Periodistes impulsa el 
nou Grup de Treball “Periodisme per 
la Pau”
El Col·legi de Periodistes de Catalunya crea el Grup de Treball 
“Periodisme per la Pau”, impulsat pels periodistes col·legiats 

Llúcia Oliva i Xavier Giró. Els Grups de Treball són agrupacions 
de periodistes col·legiats i col·legiades que es reuneixen pe-
riòdicament per mantenir una acció continuada sobre diferents 
aspectes de la professió periodística.

La pau hauria de ser una aspiració permanent de la societat 
i, en particular, del periodisme per què n’és part. El nou Grup 
de Treball del Col·legi de Periodistes de Catalunya està obert 
a col·legiats i col·legiades. Si vols unir-t’hi, escriu a comunica-
cio@periodistes.cat.

Educació mediàtica.- D’altra banda, el CPC impulsa  una nova 
iniciativa: Periodisme per l’educació mediàtica. Una vintena de 
periodistes col·legiats participen en aquesta formació “Periodis-
me per l’educació mediàtica”. Aquesta certificació els permetrà 
donar xerrades a les escoles i instituts sota l’aval del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. En aquestes sessions els alumnes 
aprendran a com afrontar la desinformació i coneixeran eines 
per verificar fotografies, vídeos i continguts de xarxes socials. 
Una vintena de periodistes col·legiats participen en aquesta for-
mació, que dona pas a una certificació que permetrà aquests 
periodistes donar xerrades a les escoles i instituts sota l’aval 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En aquestes sessions 
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els alumnes aprendran a com afrontar la desinformació i co-
neixeran eines per verificar fotografies, vídeos i continguts de 
xarxes socials.

La formació en aquesta matèria per a certificar periodistes 
col·legiats/des continuarà per anar creant una bossa de pro-
fessionals capacitats per a impartir aquests tallers. (Font: CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Curs presencial. Barcelona. Divendres 10 de març 
(De 09.30h a 14.30h) - Amb aquesta formació, presentada per 
Josep M. Brugués, aprendrem a fer arribar els nostres missat-
ges 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” 
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 
sense 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 correctament en cada etapa segons el pla de crisi i a tro-
bar 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 
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que Mailchimp ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres 
contactes i així poder fer enviaments més segmentats i efectius.

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs pre-
sencial. Tarragona. Dilluns 13 de març (De 10.00h a 13.00h) i di-
lluns 20 de març (De 09.30h a 13.30h) - En aquest curs, impartit 
per Mario Sorribas i Josep M. Brugués, volem compartir un con-
junt de recomanacions i consells que us ajudaran, d’una banda, 
a preparar les vostres formacions amb tècniques, instruments i 
procediments útils per al disseny i l’elaboració de materials di-
dàctics i de l’altra, a millorar la vostra manera de comunicar.

Apptualitza’t! Eines de productivitat que et faran la feina (i la 
vida) més fàcil.- Sessions on line en directe. Dimarts 14 i 21 de 
març (De 10.00h a 13.00h) - En aquest nou, Jordi Flamarich 
ens presentarà una selecció de productes i serveis gratuïts (o 
freemium) que segur portaran la teva productivitat a un altre 
nivell, prestant especial atenció a la seva compatibilitat amb el 
mòbil, de manera que puguis tenir sempre les teves dades o 
portar el control dels teus projectes allà on vagis.

Aprèn a editar infografies i mapes interactius.- Sessions on 
line en directe i enregistrades. Dimecres 15 i 22 de març (De 

15.30h a 18.30h) - La informació en forma d’imatge arriba millor 
als nostres usuaris. És per això que cada cop és més important 
dominar programes que ens permetin fer gràfics interactius. En 
aquest curs, dirigit per Bárbara Díez, aprendrem a fer servir 
dues eines fonamentals: Infogram i Datawrapper.

Workshop: Instant Articles de Meta.- Sessió on line en directe i 
enregistrada. Dijous 16 de març (De 10.00h a 12.00h) - Els articles 
instantanis o Instant Articles de Meta són la forma ideal de generar 
contingut integrat a Facebook per a mòbils. Meta ha obert recentment 
aquesta funcionalitat a tot tipus d’editors. Pilar Yépez ens ensenyarà 
com convertir el nostre contingut en una experiència interacitva i en 
una font de tràfic per al nostre mitjà de comunicació o organització. 

Organització d’Esdeveniments.- Sessió on line en directe. 
Divendres 17 de març (De 10.00h a 14.00h) - Els esdeveni-
ments són avui més que mai una part important de l’estratègia 
de comunicació, vendes i màrqueting de les organitzacions i 
empreses, aportant notorietat, reputació i valor. Aquest curs, a 
càrrec d’Aina López, mostrarà com cal planificar i produir-los, 
ajudarà a trobar eines i recursos adequats a cada pressupost, 
i a desenvolupar una gestió global de l’esdeveniment, incloent 
mètodes per avaluar-ne els resultats.
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Com millorar les notes de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Curs on line sense restricció horària. Del dilluns 20 de 
març al diumenge 16 d’abril (4 hores) - Aquesta formació, diri-
gida per Adrián Caballero, ensenya tècniques per millorar la re-
dacció de notes de premsa i la realització de rodes de premsa, 
així com els nous formats que dominen l’anomenat màrqueting 
de continguts, amb l’objectiu de reforçar la presència de la nos-
tra organització als mitjans de comunicació.

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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La Intel·ligència Artificial no traurà 
la feina als professionals de la 
comunicació, sinó que ho farà més 
eficient
Per Espacio Dircom

El Col·legi de Màrqueting i la Comunicació de Catalunya ha ce-
lebrat una nova edició del seu cicle de taules rodones El Mira-
dor Indiscreto, que en aquesta ocasió ha posat la seva mirada 
a la Intel·ligència Artificial i els seus usos i aplicacions en el món 
del màrqueting i la comunicació.

El debat ha estat moderat per Andrés Navarro, manager part-
ner a l’agència BeRepublic i membre de la Comissió de Suport 
de la Junta de Govern de l’organització, i ha comptat amb la 
participació de Josep M. Ganyet, CEO a Mortensen i professor 
de “new media” a la UPF, David Lahoz publicitari i expert en 
màrqueting digital a Tappx, i Oriol Esteban, expert en recopila-
ció de dades amb Intel·ligència Artificial i cofundador i CEO de 
Camaleonic Analytics.

En la seva intervenció, Josep M. Ganyet ha deixat clar que la 
Intel·ligència Artificial no substituirà les persones, però aquelles 
que no aprenguin a utilitzar-la sí que seran substituïdes, i ha 
aclarit que aquesta tecnologia ha de permetre als professionals 
del sector ser més eficients.

El columnista de La Vanguardia també va fer referència a les 
oportunitats que la intel·ligència artificial aporta per trencar ba-
rreres lingüístiques i culturals, sobretot amb les llengües minori-
tàries, posant com a exemple l’elevat ús d’aquestes tecnologies 
en llengua catalana.

Finalment ha destacat l’eficàcia del nou cercador Bing incorpo-
rant el Xat GPT, estalviant temps en un procés de compra com-
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parat amb Google. En aquest sentit, ha explicat que “el repte 
actual és definir com generar negoci a l’entorn Bing GTP”.

Per la seva banda, David Lahoz ha centrat la seva ponència 
en les aplicacions de la Intel·ligència Artificial al món del màr-
queting i la publicitat. Segons ha destacat, la clau està en el 
poder de personalització que les tecnologies d’aquest estil po-
den atorgar al missatge, alhora que ha afirmat que “la publicitat 
impostada està condemnada a desaparèixer cap a una publici-
tat més realista”.

També ha demostrat, a través d’exemples, com la Intel·ligència 
Artificial permet l’automatització de vídeos, el “product place-
ment” virtual i la generació de continguts.

En la darrera intervenció, Oriol Estaban ha destacat la recopila-
ció de dades a través de la Intel·ligència Artificial i la seva apli-
cació al món de la publicitat, assenyalant que la Intel·ligència 
Artificial és especialment útil per a la presa estratègica de de-
cisions i assessorament a marques. En aquest sentit, ha des-
tacat que ara “ hi ha la possibilitat de mesurar l’impacte dels 
patrocinis en esdeveniments com a partits de futbol, carreres 
de F1 o concerts, així com calcular quins són els millors espais 

i moment per posar la publicitat en aquests actes”. (Infografia: 
Revista TNE)
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Editors i grans tecnològiques posen 
de màxima actualitat la convivència 
de la intel·ligència artificial amb la 
creació de continguts
Per Asociación de Medios de Información

La intel·ligència artificial (IA) és una de les tecnologies que més 
estan revolucionant el dia a dia del nostre món, des d’ajudar els 
metges a detectar malalties fins a col·laborar amb persones, 
empreses i comunitats a augmentar-ne el potencial.

Una tecnologia que continua obrint noves oportunitats que po-
drien millorar significativament la vida de milers de milions de 
persones, especialment en la creació de continguts, alhora que 
des del món dels editors es comença a qüestionar on és el límit 
i quin és el paper a exercir per cada part, així com si és possible 
trobar la convivència.

Evolució de la IA per a cerques complexes
Una gran tecnològica com Google, per exemple, ha organitzat el 
seu negoci al voltant de la IA des de fa sis anys i, entre els prin-
cipals objectius, s’ha proposat organitzar la informació mundial 
i fer-la universalment accessible i útil. Per al gegant tecnològic, 
una de les oportunitats més interessants és veure com la IA pot 
aprofundir la nostra comprensió de la informació i convertir-la en 
coneixement útil de manera més eficient perquè les persones 
arribin a allò que estan buscant. Google ja no és només un cer-
cador de respostes ràpides i objectives, com “quantes tecles té 
un piano?”, sinó que cada cop es fa servir més per obtenir infor-
mació i coneixements més profunds, com “és més fàcil aprendre 
a tocar el piano o la guitarra i quanta pràctica necessita cadascú”.

La IA pot ser útil en aquests casos a l’hora d’ajudar els usuaris a 
sintetitzar idees per a preguntes on no hi ha una única resposta 
correcta. Aviat serà possible veure en la cerca de Google fun-
cions basades en IA amb informació complexa i múltiples pers-
pectives en formats fàcils de comprendre per aprendre més de 
la web: ja sigui amb la cerca de perspectives addicionals, com 
ara blocs de persones que toquen tant el piano com la guitarra, 
o que aprofundeixin en un tema relacionat, com els passos per 
començar com a principiant a tocar aquests instruments.
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La recent aparició de ChatGPT, un sistema de xat amb 
intel·ligència artificial que permet respondre qualsevol pregunta 
que li facis, està suposant una altra revolució per al món dels 
continguts. Està entrenat per mantenir tota mena de converses, 
de manera que només cal fer-li preguntes de manera conven-
cional i les entendrà. Això obre la porta a moltes funcions, ja que 
compta amb més de 175 milions de paràmetres i està entrenat 
amb grans quantitats de text per fer tasques relacionades amb 
el llenguatge, des de la traducció fins a la generació de text.

Una nova era per als mitjans de comunicació.  
Sens dubte, la irrupció d’aquestes tecnologies modifica el pa-
radigma actual dels mitjans de comunicació, per exemple en 
el sector de la fotografia, que veuen a la IA una seriosa ame-
naça al poc que queda del negoci. Per això, no és estrany que 
aquesta desconfiança comenci a generar diferents batalles le-
gals. Recentment, l’agència nord-americana Getty Images ha 
interposat una demanda judicial contra Stability AI, l’empresa 
que hi ha darrere de Stable Diffusion, una de les IAs generati-
ves més conegudes juntament amb Dall-E 2 i Midjourney. Getty 
Images acusa els responsables de Stable Diffusion d’haver uti-
litzat imatges del seu catàleg per entrenar l’algoritme d’aquesta 
IA, i d’haver-ho fet sense pagar els drets d’autor del contingut.

També ChatGPT ha despertat crítiques relacionades amb els 
drets de propietat intel·lectual, perquè els algorismes es no-
dreixen de continguts publicats a Internet. Segons informa 
Bloomberg, els mitjans de comunicació més importants de par-
la anglesa rebutgen l’OpenAI per utilitzar les seves notícies i 
reportatges sense establir cap acord d’ús i atribució, atès que 
ChatGPT no mostra les fonts utilitzades. En aquest sentit, Fran-
cesco Marconi (ex Wall Street Journal) assegura que “ChatGPT 
està entrenat en una gran quantitat de dades de notícies de les 
principals fonts que alimenten la seva IA. No és clar si OpenAI 
té acords amb tots aquests editors. Extreure dades sense per-
mís trencaria els termes de servei dels editors”.

I mentre diversos mitjans de comunicació són reticents a la IA 
ia ser simples proveïdors de contingut d’aquesta nova tecnolo-
gia, n’hi ha d’altres que s’estan adaptant a aquesta nova reali-
tat amb la creació de nous llocs de treball. Un d’ells és l’editor 
d’Intel·ligència Artificial, ja que els mitjans estan creant per in-
formar i ajudar la redacció a entendre’n l’impacte. Per exemple, 
Financial Times acaba de designar una especialista per al nou 
càrrec en entendre que, igual que la crisi climàtica, la IA afecta 
transversalment totes les àrees informatives.
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Com els editors poden evitar la mineria de dades.
Tots aquells editors de mitjans d’informació que no vulguin 
que els seus continguts siguin emprats a efectes de mineria 
de dades, és a dir, per poder alimentar el coneixement de la 
intel·ligència artificial que vèiem en els exemples anteriors, te-
nen la possibilitat de reservar els seus drets. Els termes per a 
això els recull l’article 4 de la directiva de 17 d’abril de 2019, i 
també poden incorporar aquesta reserva de drets a un llenguat-
ge màquina que sigui llegible per les aranyes que rastregen les 
pàgines webs dels principals mitjans. (Infografia: ActiveCam-
paign)
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Cerca d’informació: Google perd 
l’avantatge de les xarxes socials i... 
chatGPT
Per Christophe Asselin / Digimind

Per al gran públic, des dels anys 2000 Google és el referent i 
el reflex de la recerca d’informació en general. Per als profes-
sionals de la recollida d’informació i el seguiment, aquesta eina 
també ha representat una de les bases de les fases de recerca, 
tot i que els seus successius canvis l’han convertit en un mo-
tor de respostes predigerides, obligant als professionals a fer 
referència a eines amb resultats més bruts. No obstant això, 
aquesta hegemonia virtual del motor es veu seriosament desa-
fiada per 2 noves pràctiques per trobar informació i respondre 

preguntes: l’ús de les xarxes socials per part dels més joves i, 
més recentment, l’ús de chatGPT, l’únic model d’IA generatiu 
disponible per al gran públic. mitjançant una interfície ergonò-
mica.

I. La generació Z busca informació de manera diferent: a 
TikTok i Instagram
Els nous usuaris i consumidors d’Internet operen segons un es-
tat d’ànim i expectatives diferents de les generacions anteriors. 
I això també es refereix als mètodes de cerca d’informació so-
bre productes i marques.

Ja, globalment, dins de l’ús d’Internet, la recerca d’informació ha 
experimentat una caiguda del 14% durant els últims 4 anys. Així, 
per trobar informació de producte o marca, els usuaris de GenZ 
(nascuts des de finals dels 90) utilitzen més les xarxes socials 
(48%) que el cercador (44%). És cert que només són 4 punts, però 
l’evolució continuarà, ja que les pràctiques per descobrir i després 
conèixer un producte difereixen segons les franges d’edat. 
 
Per tant, els consumidors de la generació Z busquen clarament 
una experiència diferent per trobar. En comparació amb els 
seus grans, les compres es veuen menys com un dels prin-
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cipals avantatges d’Internet (25% per GenZ vs 44% per baby 
boomers), mentre que les comunitats i els centres d’interès són, 
per contra, més importants que per als seus pares (23% per Zs, 
només un 10% per als boomers).

Aquesta és, sens dubte, una de les claus i un dels fonaments 
del canvi de modalitat de recerca: els més joves busquen so-
bretot una experiència, idees originals, un testimoni, un repor-
tatge, una història més que una llista de marques per explorar.  

I fins i tot els estudis de Google ho confirmen: gairebé el 40% 
dels joves van a TikTok o Instagram quan busquen un lloc per 
menjar, en lloc de Google Maps o la Cerca de Google, va pre-
ocupar Prabhakar Raghavan (VP sènior de productes de cerca 
de Google, Assistant, Geo, Ads) l’estiu passat.

II. Què aporta un TikTok o un Instagram en comparació amb 
Google?
Vídeos tutorials, plataformes d’aprenentatge, consells, recep-
tes i ressenyes de restaurants, museus o llocs turístics. Els més 
petits, doncs, recorren al vídeo breu per trobar un hotel, un bon 
restaurant, consells i trucs per utilitzar Excel, maquillar-se, vèn-
cer la timidesa, fer receptes de cuina.

Per als usuaris, en comparació amb els resultats del motor o un 
lloc de text clàssic, aquests vídeos ofereixen l’avantatge de la 
proximitat, l’autenticitat aportada per opinions i consells publi-
cats per “persones com tu, de la teva generació” També es des-
taca l’aspecte didàctic i pràctic dels consells de vídeo. El format 
de vídeo també permet “veure” un producte, un lloc, el seu am-
bient on una opinió escrita és evidentment molt més limitada.

Afegiu-hi el benefici d’una major personalització del contingut 
mitjançant algorismes que s’orienten millor a les vostres àrees 
d’interès durant les consultes...

Les implicacions a molt curt termini per al SEO, l’impacte dels 
influencers i el poder de les plataformes socials Transmissió de 
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vídeos curts òbviament, els mitjans de comunicació són enor-
mes per a les generacions més joves. De fet, tot és qüestió de 
generació i les dades globals sobre l’ús de les xarxes socials no 
sempre tenen sentit. Facebook és la xarxa social més visitada a 
França? Certament, però el 76% dels joves d’entre 16 i 18 anys 
diu no utilitzar aquesta xarxa social.

Per a les marques, els comportaments canvien cada cop més 
segons les generacions: si la GenX descobreix per primera ve-
gada noves marques amb motors de cerca i anuncis de tele-
visió, la GenZ primer les troba a través d’anuncis a les xarxes 
socials. I quan es tracta d’investigar informació sobre un pro-
ducte, la GenZ també utilitza xarxes socials on la GenX i els 
baby boomers encara afavoreixen els motors de cerca.

Google s’haurà d’adaptar, com moltes organitzacions, en pro-
funditat als nous models de consum dels més joves.

III. IA generativa per al consumidor integrada en un motor 
de cerca: el motor ara només és un desafiador
Aquesta és potser l’amenaça real per a Google: les diferències 
en les pràctiques generacionals més que la competència de les 
IA de tipus ChatGPT. Sens dubte, Microsoft està empenyent els 

seus peons ràpidament i uneix forces, després d’una inversió 
de 10.000 milions de dòlars, amb OpenAI per provar la IA al 
motor Bing però també els productes de la suite Office. Les 
primeres proves de Bing/ChatGPT per al públic en general, en 
llista d’espera, van provocar lliscamentsimpulsant Microsoft a 
limitar el poder de la IA. Per part de Google Inc., la premsa 
es va fer ressò d’una certa il·lusió a Google amb la celebració 
al desembre de reunions sobre projectes d’IA per contrarestar 
l’OpenAI, en presència dels 2 fundadors, que fa 3 anys que 
no són presents a Google. No hi ha dubte que Google hau-
ria d’oferir ràpidament solucions d’IA als usuaris finals, però de 
moment, l’accés gratuït i obert a chatGPT en particular, el situa 
en una posició de desafiament. Una llàstima saber que el ge-
gant nord-americà ha invertit en múltiples projectes d’IA durant 
més de 20 anys. I aquesta no és la presentació de Google en 
directe des de París el 8 de febrer per contrarestar ChatGPT, 
que tranquil·litzarà: aficionat, una mica perdut, la demostració 
només es refereix a una col·lecció de tecnologies ja anunciades 
però encara no disponibles. Lògicament, no ha sabut convèn-
cer. 
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Des de l’any 1998 i la seva mà al mercat de la cerca contra 
pioners com Altavista, el cercador no ha parat d’evolucionar. I 
per mantenir les quotes de mercat esbojarrades: el 91,5% del 
mercat de cerca a finals de 2022 davant... el 2,95% de Bing. 

A més, des d’un motor de cerca que requereix fer clic als en-
llaços (i navegar, mitjançant un enfocament de serendipia), 
Google fa temps que s’ha convertit en un motor de resultats 
llest per utilitzar, amb una primera pàgina plena de “fragments 
enriquits” i altres extraccions de dades i respostes prèviament 
digerides . El 2022, Google va llançar MultiSearch, que permet 

cercar amb imatges i text alhora. Finalment, Google ha renovat 
la seva interfície de cerca per incloure més contingut de xarxes 
socials per fomentar les converses i l’experiència de la comuni-
tat juntament amb els resultats de llocs autoritzats. L’aposta és 
molt alta: seguir sent el reflex número 1 de la recerca amb les 
noves generacions.

Però, per la seva banda, TikTok es posiciona cada cop més com 
un cercador de tipus Google. Així, a l’agost, una prova d’una 
nova funció de TikTok posa el focus en els resultats: destaca les 
paraules clau als comentaris d’un vídeo de TikTok i els enllaços 
als quals es pot fer clic per als resultats de cerca d’un terme... .

La intel·ligència artificial generativa, el streaming de vídeo i les 
xarxes socials haurien, doncs, de revolucionar la manera de 
buscar informació durant els propers anys, a partir d’aquest any. 
(Infografies: Puro Marketing, resumido.info i rrhhdigital.com)  
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Les subscripcions a mitjans amb 
murs de pagament van cap amunt
Per David González / Red de Periodistas

Actualitzat a febrer de 2022: Per nombre de subscripcions di-
gitals, El País, El Mundo i La Vanguardia són els diaris genera-
listes amb més subscriptors, dins del rànquing de mitjans amb 
murs de pagament (paywall) elaborat per ReddePeriodistas.
com.

Quan des del 2019, les versions digitals de la premsa escrita 
van pivotar cap al model de subscripció, davant els ingressos 
per publicitat que dóna l’audiència massiva, hi havia una dada 
sobre les redaccions. 

Només hi havia a Espanya uns 400.000 lectors disposats a pa-
gar per consumir notícies en línia. Com a màxim, 500.000, si 
s’ampliava el perímetre d’ Espanya als països de l’Amèrica Llatina. 

Avui, aquest sostre s’ha perforat, després de la forta demanda 
informativa derivada de la pandèmia (covid bump), que, malgrat 
remetre, manté enlaire les audiències digitals. 

Actualment, s’estima que hi ha una bossa conjunta o nombre 
de subscriptors digitals als diaris de gairebé un milió de subs-
cripcions digitals, i el sector espera superar aviat aquesta cota.

Al debut d’El Mundo, primer legacy media a llançar un model 
freemium a l’octubre 2019, li va continuar El País, amb el seu 
metered paywall, activat el maig del 2020 i modificat aquest 
2022 cap a un esquema similar al rival. 

elDiario.es ja havia consolidat el seu esquema de membres, 
abans d’evolucionar cap a un mur de pagament voluntari a fi-
nals del 2020, i el diari Ara seguia en pujada lliure. 

Després va arribar Expansión (Unidad Editorial), en plena crisi 
del coronavirus, i EL Confidencial es va estrenar el juny del 
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2020, mentre que El Español va optar per desempolsar les 
subscripcions fins a endurir el seu paywall. 

Els últims dos legacy media, amb les seves versions digitals de 
pagament, complementàries a les edicions impreses, van ser 
La Vanguardia i ABC, amb sengles debuts a la tardor de 2020. 

Després de totes aquestes decisions, no en va, es confirma una 
reconversió industrial d’un model únic, el publicitari, cap a un de 
mixt, que afegeix el reader revenue. En aquest sentit, El País, 
El Mundo i La Vanguardia són els diaris amb més subscriptors, 
dins del rànquing de subscripcions de mitjans amb murs de pa-
gament (paywall) elaborat per ReddePeriodistas.com, que re-
cull més de 15 capçaleres.

No en va, després d’un any, el pandèmic, amb forta tracció en 
les subscripcions –i els registres, davant la cookie less– dispa-
rades des del març del confinament, tot apunta que la indústria 
convergeix cap a una dada conjunta de més de milió i mig de 
subscripcions. (Infografia: Blogotomia)
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Del “cànon” a les tecnològiques a les 
aliances per un futur digital, debats al 
Mobile World Congress de BCN
Per Berta Jiménez /Marketing Directo 

El Mobile World Congress 2023 (MWC)  tot just acaba d’acabar 
(ahir, dijous), però la trobada per excel·lència de la indústria 
tecnològica deixa potents titulars. El metavers, que semblava 
oblidat, aprofita l’ocasió per tornar a la palestra mediàtica i fa 
competència a la intel·ligència artificial (IA), la tendència que se 
situa actualment a la carena de l’onada del sector tech.

Tot i que sembla que no es preveu que s’arribi a les xifres pre-
pandèmia del 2019, la Fira de Barcelona va adquirir durant 

la inauguració, la forma de congrés internacional d’altura que 
s’esperava.

Més enllà de les últimes novetats en dispositius mòbils (a 
l’origen, aquesta fira girava al seu voltant), la gran aposta del 
Mobile World Congress aquest any passa per les noves i tren-
cadores tecnologies que estan irrompent en el panorama ac-
tual. El lema d’aquesta edició, Velocity. Unleashing Tomorrow’s 
technology today» («Velocitat. Desfermant avui la tecnologia 
del demà»), ja deixava clar quin era el rumb de la fira.

José María Álvarez-Pallete, president i conseller delegat de Te-
lefónica, va assenyalar  durant la inauguració de la trobada que 
l’aparició d’aquestes noves eines d’avantguarda està marcant 
l’inici d’una nova era, impulsada per “la intersecció de les tele-
comunicacions, la informàtica, la IA i la Web3”.

“35 anys després que naixés la indústria mòbil tenim la increïble 
oportunitat de tornar a millorar la vida de les persones. Sense 
telcos, no hi ha futur”, va apuntar amb contundència a la sessió 
“Visió d’un futur obert”.
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Open Gateway, una aliança per construir un futur digital
En aquest sentit, Álvarez-Pallete va presentar la iniciativa llança-
da sota el nom Open Gateway, una aliança de la GSMA (patro-
nal organitzadora de la trobada), Telefónica i 21 de les principals 
operadores de telecomunicacions del món que busca rendibilit-
zar les xarxes i unir la indústria construcció d’un futur digital.

Álvarez Pallete, president també de GMSA, va explicar que 
l’acord obrirà les funcions de les xarxes als desenvolupadors 
a través d’API, que són línies de codi d’intercanvi d’informació 
entre diferents aplicacions que es fan servir en el desenvolupa-
ment de jocs, la mobilitat intel·ligent o el sector Fintech, entre 
altres àrees.

La iniciativa pretén permetre compartir i federar API obertes i 
estandarditzades per oferir als desenvolupadors un accés in-
teroperable a les xarxes dels operadors. Com va assenyalar 
el màxim responsable de Telefónica, l’ambició és establir una 
capa comuna per exposar les capacitats de la xarxa i “transfor-
mar tot l’ecosistema en benefici de tothom”.

“Les empreses de telecomunicacions han recorregut un llarg 
camí en el desenvolupament d’una plataforma global per con-

nectar tothom i tot. Ara, en federar API de xarxa obertes i aplicar 
el concepte de roaming d’interoperabilitat, els operadors mòbils 
i els serveis al núvol estaran veritablement integrats per per-
metre un nou món d’oportunitats”, va dir Álvarez Pallete a la 
primera jornada del Mobile World Congress 2023.

Taxa a les grans tecnològiques
Així mateix, Álvarez Pallete va reivindicar una contribució «jus-
ta» de les grans empreses com Google, Meta, Amazon o Netflix. 
Segons apunta un article d’El Mundo, les sis companyies més 
importants d’aquest sector acumulen el 60% de l’ús de les xar-
xes “sense abonar res” quelcom del que fa anys que les telecos 
queixen. Per acabar, va assenyalar la “notable col·laboració” 
que estan establint amb Microsoft, AWS i Google Cloud.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En la mateixa línia es va expressar Thierry Breton, comissari 
europeu de Mercat Interior i Serveis, que va participar també 
a la sessió “Visió d’un futur obert”. Breton va demanar una dis-
cussió “seria” sobre els problemes reguladors amb les auto-
ritats de la Comissió i la importància d’establir una taxa a les 
grans tecnològiques.

A parer seu, el sector s’hauria de replantejar el model de xarxes 
i la necessitat d’una reglamentació d’acord amb el món digital 
d’avui dia, però va insistir que això no ha de suposar una batalla 
entre les grans empreses de telecomunicacions i els gegants 
tecnològics.

IA, metavers i microxips
La intel·ligència artificial (IA), la realitat augmentada, o els mi-
croxips també han acaparat alguns dels titulars de fira. Huawei 
va anunciar les seves novetats en ciberseguretat i Nokia va pre-
sentar el seu logotip modernitzat.

Meta, Orange i Cisco Systems van tenir el seu protagonisme; 
en concret, aquesta darrera va ser notícia perquè obrirà a Bar-
celona el seu primer centre de disseny de microxips de la Unió 
Europea.

La salut, un any més, va tenir el seu lloc al Mobile. L’aplicació de 
la tecnologia en aquest àmbit va quedar reflectida en la presen-
tació del Robot Versius, de cirurgia miniinvasiva de l’empresa 
CMR Surgical, o el sistema robòtic de Rob Surgical, que permet 
operacions híbrides entre el cirurgià i la màquina. (Infografies: 
Visit Barcelona   i Marketing4)

El futur aterra al MWC
Per M. Sardà / L’Econòmic

Com ha anat repetint darrerament el conseller delegat de la 
GSMA, John Hoffman, el Mobile World Congress (MWC) és una 
mostra que va molt més enllà de la indústria del mòbil i s’endinsa 
en el sector de la connectivitat en sentit ampli, abraçant des de 
la connectivitat en totes les seves modalitats presents i futu-
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res, a totes les tecnologies que acompanyen aquests desplega-
ments, passant per la sostenibilitat, el transport, les finances, la 
logística, els videojocs, la formació o la robòtica.

Una de les principals novetats d’enguany és l’espai immersiu 
del pavelló 6, anomenat Viatge al Futur, on hi ha una desena 
de demostracions que permeten als assistents visualitzar com 
serà el transport públic, els hospitals o els edificis que es veu-
ran d’aquí pocs anys.

Rob Surgical és un d’aquests projectes de futur que ja es de-
noten molt de present gairebé immediat. Es tracta d’un robot 
de cirurgia abdominal híbrida, ideat pels catedràtics de robòtica 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Amat i 
Alícia Casals. “El robot es basa en tres pilars: l’alta precisió i 
seguretat; la usabilitat per al cirurgià i una reducció significati-
va del cost total per cirurgia”, explica Jaume Amat, CEO de la 
companyia.

Rob Surgical
La robòtica utilitzada fins ara a les sales d’operacions –per 
exemple, el robot Da Vinci– es centrava en sistemes feixucs i 
cars “i vam pensar que era necessari introduir l’eficiència a la 

robòtica quirúrgica”, explica Jaume Amat. Mentre la utilització 
de Da Vinci és obligada durant tota la cirurgia, si s’opta per la 
robòtica, Rob Surgical permet alternar maniobres manuals i les 
d’altra precisió assistides pel robot. “Es tracta d’una robòtica 
flexible que permet que el giny només intervingui en les parts 
més delicades, fet que redueix el temps i el cost de cada inter-
venció”, comenta Amat.

Rob Surgical també ofereix una plataforma oberta i flexible, for-
mada per una columna de quatre braços que permeten contro-
lar els moviments dels instruments quirúrgics amb una precisió 
submil·limètrica. “També ofereix l’avantatge que tots els instru-
ments que té l’hospital s’adapten al robot, així com el software 
que aquest utilitza”, afirma Amat.

Entorn urbà natural.
Pablo Vidarte, fundador i CEO de Bioo, empresa amb seu a 
Viladecans, presenta els seus models de ciutats biotecnològi-
ques. No es tracta d’un projecte de futur. La tecnologia soste-
nible que presenta Bioo ja es pot visitar a Cornualla, Eivissa, 
Sevilla, París, Madrid i, molt aviat, a Barcelona, on construirà el 
primer edifici biotecnològic en l’espai de l’antic Corte Inglés de 
Francesc Macià.
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Bioo ha desenvolupat amb èxit una panell, el Bioo Panel, ca-
paç de generar electricitat a través de la terra, aprofitant les 
substàncies orgàniques que es troben en els sols naturals, a 
través de la descomposició que realitzen els microorganismes 
naturals, sense danyar el medi.

“A través d’aquest panell es genera energia per a la il·luminació 
en ciutats, l’eliminació de toxines de l’aire, l’absorció de CO2, 
un estalvi d’aigua de fins al 50% i la reducció de calor en quatre 
graus, o el seu augment, depenent de la temperatura exterior”, 
explica Vidarte. (Fotos: Barcelona Turisme i Aina Martí/ACN
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Tot comença a estar més clar, dins la 
gravetat de la situació
Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu 
Fabra / Comunicació21
 

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

Ara ja sabem que cap diari de Catalunya tornarà a passar dels 
60.000 exemplars ni dels 400.000 lectors per número, en paper, 

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

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

La part negativa: ningú –pràcticament– n’ha sortit indemne, no 
hi ha vencedors, per molt que alguns alcin el coll per anunciar i 
vantar-se que estan al capdamunt dels rànquings.

Els que venen del paper, perquè els agradi o no hauran de se-
guir mantenint aquesta versió industrial, que a més de despe-
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ses de paper, màquines i transport, es proveeix de diners dels 
clients lectors (ja pocs, feu números: uns 650 euros l’any per 
un comprador diari) i sobretot de la publicitat (la que encara els 
queda; per sort, a la premsa d’aquí més que als diaris d’abast 
espanyol, que són deserts publicitaris).

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

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

En primer lloc, perquè s’han tancat alguns (molt pocs) acords 
de compravenda/integració de publicacions/webs, però no 

s’han complert els auguris de nombroses fusions de capçaleres 
a Catalunya i Espanya davant la impossibilitat que totes siguin 
viables, ni les profecies de fàcil autocompliment d’alguns edi-
tors. El paisatge segueix inundat de títols de lectura escassa, 
de proposta informativa escassa, amb redaccions escasses i 
ingressos encara més escassos. Només cal veure les xifres de 
negoci que presenten al registre mercantil per admetre que al 
mercat periodístic digital hi ha pimes i els vells transatlàntics del 
paper, que van perdent llast.

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

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

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

Finalment, cal afegir a tot això la pobra imatge que ofereix la 
mesura de les audiències, que hauria de ser la base sobre la 
qual edificar l’explotació econòmica dels mitjans. Si Comscore 

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

Davant aquest balanç de 2022, un pronòstic per al 2023: 
ha de ser millor, perquè en alguna de les coses segurament 
s’avançarà. (Infografia: Vecteezy)
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