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

  
Un estudi de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb Ac-
centure, ha permès traçar una panoràmica sobre les tendències 
principals en el consum de continguts digitals per part de joves i 
adolescents. Els resultats apunten que un 70 % de les persones 
entre 14 i 35 anys tenen el telèfon mòbil com a principal eina 
per a la lectura de continguts digitals. Justament, l’informe tam-

bé assenyala que el format digital fa que aquest col·lectiu sigui 
més propens a les divagacions mentals, en comparació amb el 
paper, que permet concentrar-se millor. L’informe El futur del 
consum de continguts digitals, disponible en obert al repositori 
de la UOC, remarca que en un entorn d’informació sobreabun-
dant, només les organitzacions capaces de captar l’atenció dels 
usuaris podran prosperar.

I no és estrany: d’acord amb les dades recollides en l’informe, 
en quinze anys la capacitat d’atenció dels humans ha baixat 
dels 12 als 8,2 segons. A més, eines com el telèfon mòbil, que 
consultem més de 150 vegades al dia, posen encara més a 
prova la capacitat de concentració. “Està força clar que la multi-
tasca provoca una pèrdua d’eficiència. A la vegada, però, veiem 
que els joves tenen molt criteri per diferenciar els usos dels 
dispositius, els formats i els canals en funció del moment o de 
l’objectiu que persegueixen”, explica Guillem Garcia Brustenga, 
expert en detecció i anàlisi de tendències a l’eLinC i coordina-
dor del treball.

Més d’un centenar d’indicadors
En una primera fase de l’estudi, els investigadors han analitzat 
111 indicadors de referència sobre continguts digitals per tal de 
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detectar quins factors tenen impacte sobre el consum, entendre 
les macrotendències, extreure dades de comportament dels jo-
ves i comprendre les lògiques de mercat que hi ha darrere dels 
continguts formatius.

Així han pogut veure que els estudiants amb més problemes 
per concentrar-se prefereixen els continguts en format de ví-
deo per descobrir o aclarir conceptes durant la seva formació. 
Els continguts digitals han passat a tenir una posició central en 
la vida dels joves, marcats per un entorn amb una tendència 
clara envers la monetització i la virtualització: un terç vol ser 
influenciador i un de cada cinc creu que pot ser videojugador 
professional.

Impacte en la salut
L’estudi de la UOC també treu a la llum l’impacte de la sobre-
exposició digital en la salut mental del col·lectiu: el 20 % dels 
joves presenten símptomes d’insomni, un 40 % diu que es con-
necta per no sentir-se sol i el 81 % pateix nomofòbia (por a 
estar sense el mòbil). Segons els experts consultats, aquestes 
patologies creixents són aprofitades per organitzacions de tota 
mena per atraure més usuaris joves amb diferents estratègies 
de màrqueting.

Un altre punt rellevant és que el model de consum de continguts 
digitals és molt desigual entre els joves i els factors que el de-
terminen no es poden entendre sense conèixer el seu estil de 
vida. Els joves amb millor comprensió lectora són els que tenen 
més estudis, que a la vegada viuen en un entorn socioeconòmic 
més favorable i duen a terme més activitat física i d’oci fora de 
casa. “L’edat, la classe social i els hàbits d’oci marquen la capa-
citat d’absorció de coneixements”, confirma Garcia Brustenga.

Diferències generacionals
En una segona fase del treball s’ha efectuat una recerca quali-
tativa mitjançant entrevistes a experts en educació i psicologia 
de dins i fora de la UOC, així com a estudiants de l’Estat es-
panyol i de Mèxic. I s’ha vist que no totes les generacions de 
joves són iguals. La generació Z (finals de 1990-principis de 
2000) prefereix la desvirtualització —un 78 % d’aquests joves 
creu que el professor és molt important en el seu aprenentatge 
i desenvolupament—, mentre que la generació Y (principis de 
1980-finals de 1990), que fa anys que estudia, busca la flexibi-
litat dels formats autodirigits i 100 % digitals. A més, en termes 
generals, s’observa una polarització dels estudiants segons el 
que esperen de la universitat: uns van a mínims, i d’altres, molt 
motivats.
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“Un cop analitzades les dades i detectades les macrotendèn-
cies, els resultats d’aquest informe ajudaran els especialistes 
de l’eLinC i de la resta de la UOC a continuar avançant en 
l’optimització de l’ensenyament digital orientant la seva recerca 
cap a nous models, formats i continguts prou motivadors i que 
busquin un lligam emocional amb l’estudiant”, indica la directo-
ra de l’eLinC, Sílvia Sivera. 

Podeu llegir el treball sencer de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), en col·laboració amb Accenture. CLICAR AQUÍ  
(Infografia: ImagenRadio)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Només el 3% de les dones accedeixen 
als llocs de direcció
Per Laura Bravo / Prnoticias

Amb la celebració del 8M com a teló de fons, el sindicat UGT 
ha fet públiques les darreres xifres que ha fet l’estudi realitzat 
pel Gabinet Tècnic de la Federació de Serveis, Mobilitat i Con-
sum d’aquest organisme. Unes dades que mostren una radio-
grafia del sector on continuen imperant els homes, però en què 
s’incrementa la presència de dones.

Segons aquests números, que es basen també en les dades 
de l’última Enquesta de Població Activa, el sector està format 
per 80.345 persones assalariades, el 45% de les quals són do-

nes i el 55% homes. A més, l’últim any, l’ocupació femenina ha 
crescut un 6,7% al sector, mentre que el masculí ha patit una 
reculada del 14,7%.

Tot i això, pel que fa a l’ocupació femenina, el veritable sostre 
de vidre al sector es troba en els llocs directius. Segons l’estudi 
fet públic recentment, només el 3% de les dones aconsegueix 
accedir a llocs de direcció i, per tant, la conseqüència directa és 
una desigualtat clara en matèria de retribució.

7.820 euros més a l’any per als homes
La bretxa salarial entre dones i homes a la branca d’Informació 
i comunicacions, on s’engloben les persones treballadores dels 
mitjans de comunicació, va assolir el 21,5% el 2021. Amb un 
salari mitjà de 28.603 euros per a les dones, davant dels 36.423 
euros que cobren els homes, fet que suposa una diferència 
anual de més de 7.800 euros, és a dir, que les dones guanyen 
un 78,5% del que ingressen els homes.

Tot i això, encara que la bretxa s’ha reduït el 2021 respecte 
a l’any anterior en aquest sector (22,9 % el 2020), continua 
sent necessària l’aplicació de mesures concretes i eficaces 
en aquest sentit: el registre salarial, l’auditoria salarial i la re-
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

visió dels sistemes de valoració de llocs de treball, que s’han 
d’integrar a tots els convenis col·lectius, contribuiran a eliminar 
aquesta xacra econòmica i social. (Infografia: Prnoticias)

Només el 22% dels principals editors 
dels 240 mitjans de comunicació de 
dotze mercats són dones 

Reuters Institute acaba de publicar una nova fitxa informativa 
sobre dones i lideratge als mitjans de comunicació. Escrit per 
Kirsten Eddy, Amy Ross Arguedas, Mitali Mukherjee i Rasmus 
Nielsen, el full informatiu analitza la distribució per gènere dels 
principals editors en una mostra estratègica de 240 principals 
mitjans de notícies en línia i fora de línia en dotze mercats dife-
rents. Aquestes són algunes de les troballes clau:

La xifra clau.- Només el 22% dels 180 principals editors de les 
240 marques cobertes són dones. Aquesta xifra era del 21% 
el 2022. Aquesta dada és encara més cridanera si tenim en 
compte que, de mitjana, el 40% dels periodistes que treballen 
als mercats coberts són dones.

Cap millora.- Entre els 38 nous principals editors nomenats a 
través de les marques cobertes, el 26% són dones. Als Estats 
Units i Finlàndia, la meitat dels nous màxims editors nomenats 
l’any passat són dones, però en molts altres mercats, pocs ho 
són.

Dades per països.- Tal com mostra el gràfic que acompanya 
aquesta informació, el percentatge de dones en posicions edi-
torials superiors varia significativament d’un mercat a un altre, 
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des del 5% a Mèxic fins al 44% als EUA. En els 12 mercats, la 
majoria dels principals editors són homes, fins i tot en països 
on les dones superen en nombre d’homes entre els periodistes 
que treballen. (Font i gràfic: Reuters Institute)

La llibertat de premsa a Espanya se 
situa per sota de la mitjana europea

La llibertat de premsa a Espanya se situa per sota la mitjana eu-
ropea. Segons un informe publicat aquest dimarts pel Consell 
d’Europa, l’estat espanyol és un dels països més exposats a la 
“manca de pluralisme”, amb un grau de risc de 55 punts sobre 
100. La mitjana europea és de 51 punts, sent Alemanya el que 
presenta la millor situació, amb 21 punts. A l’altre extrem apareixen 
països com Turquia i Albània, amb 82 i 70 punts, respectivament.

Espanya obté una puntuació similar a Xipre o Malta, estats que 
han estat acusats d’utilitzar programes de vigilància. En el do-
cument, de fet, el Consell d’Europa destaca l’espionatge que 
van patir periodistes i activistes catalans arran del cas Pegasus. 
L’informe fa un repàs de les acusacions que ha rebut Espanya 
per fer ús d’aquest programari, un comportament que, segons 
la institució, contradiu “el compromís dels governs europeus de 
suprimir l’ús d’espionatge il·legal”.

L’estudi recorda que l’abril de 2022 es va desvelar que quatre 
periodistes catalans van ser espiats. Es tracta de Meritxell Bo-
net -esposa de Jordi Cuixart-, el vicepresident d’Òmnium Cul-
tural, Marcel Mauri; l’esposa de Carles Puigdemont, Marcela 
Topor, i l’exdiputat del Parlament de Catalunya, Albano Dante 
Fachín.

També es menciona el cas del periodista Ignacio Cembrero, 
identificat com a potencial víctima per part del govern del Ma-
rroc. El Consell d’Europa, a més, indica que els experts apun-
ten que el nombre de víctimes és “molt més alt” i que, malgrat 
l’escàndol, “les eines per limitar l’ús de programes d’espionatge 
encara és limitat”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Annual Report by the partner 
organisations to the Council of Europe Platform to Promote the 
Protection of Journalism and Safety of Journalists. CLICAR 
AQUÍ (Font: Nació – infografia: Resource Centre on Media 
Freedom)

La premsa local augmenta audiència

Segons un estudi d’Audimèdia per als periòdics associats a 
l’ACPC, amb el suport del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, els mitjans generalistes impresos en 
paper de la premsa local i comarcal guanyen terreny al seu 
territori i presenten un augment de l’1,1% de share en la seva 
àrea de major audiència respecte a l’any anterior.

L’estudi també mostra que la premsa comarcal impresa en pa-
per continua sent el format favorit de la gent per informar-se del 
què passa a les seves comarques, amb un 28% dels lectors. Li 
segueixen les capçaleres Digitals i la Televisió, que ostenten un 
19% cadascuna, i tanquen el rànquing les Xarxes Socials i la 
Ràdio amb un 14%, respectivament.

Pel que fa a les franges d’edat amb més lectors, és la que va 
dels 35 als 55 anys. Cal destacar, però, que els menors de tren-
ta-cinc anys també signifiquen un alt percentatge, amb un 33%. 
Un altra dada a destacar és que pràcticament no hi ha diferèn-
cies entre el nombre de lectors entre les dones i els homes.

L’estudi s’ha basat en 35.000 trucades telefòniques realitzades 
entre els mesos d’octubre i desembre de 2022 a una població 
major de quinze anys a totes les comarques de Catalunya con-
trolant les quotes de sexe i edat. (Font: MAE)

La presència de les dones en la 
informació esportiva és massa minsa

Un estudi europeu coor-
dinat pel Consell Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) 
ha alertat que la presèn-
cia de dones en la infor-
mació esportiva avança 
però encara està “massa 

lluny de la paritat”. L’informe de la Xarxa d’Autoritats de Regu-
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lació Mediterrànies ha analitzat la bretxa de gènere en la pro-
gramació esportiva de vuit televisions públiques de Catalunya, 
França, Portugal, Croàcia i Andalusia i ha constatat una millora 
“notable” en els darrers anys. 

La informació sobre esport femení en els informatius de TV3 
suposa el 10,4% del temps total de les notícies esportives. 
Segons l’informe, aquest percentatge triplica el registrat fa sis 
anys, que era del 3,9% però queda per sota de la presència de 
la dona en informació política, on arriba al 38,9%. (Font: ACN 
– fotografia: BBC)

Cinco Días fa 45 anys i reforça la seva 
oferta informativa

Després de 45 anys oferint informació macroeconòmica, empresa-
rial i financera de qualitat, Cinco Días –degà de la premsa econòmi-
ca espanyola-renova la cita amb un nou disseny i nous continguts 
d’opinió “per explicar millor i amb més context el que passa darrere 
de cada titular”. A l’era de la sobreabundància de continguts escas-
seja la informació valuosa, “la qual cosa ajuda els lectors a fer-se 
una idea global de la situació ia prendre les millors decisions”.

Cinco Días respon a aquesta creixent demanda amb una nova 
proposta editorial. Aquesta es plasma en més articles de fons 
i amb una millor visualització, més eines de càlcul per a les 
finances personals o guies pràctiques. A la nova estructura de 
la web, les seccions fixes es combinen amb blocs temàtics flexi-
bles i guanyen pes les apostes editorials i les anàlisis pròpies, 
encara que sense perdre l’imprescindible minut a minut dels 
mercats.

El 19 de maig es publicarà una revista Aniversari en paper cuixé 
amb més de 200 pàgines, en què es donaran les claus per a un 
món en canvi continu. Hi participaran les primeres espases del 
món empresarial, institucional i polític. Hi haurà lloc per a les 
entrevistes, tribunes i reportatges en profunditat. (Font: MAE)

Oberta la convocatòria del Premi 
Montserrat Roig al Periodisme i la 
comunicació social
Ja és oberta la convocatòria dels Premis Montserrat Roig al pe-
riodisme i la comunicació social, convocats pel Consell Munici-
pal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, els quals 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor 
informació i un més bon tractament dels temes socials en els 
mitjans de comunicació. El termini per presentar candidatures 
finalitza el 3 d’abril.

Els guardons tenen com a objectiu estimular, promoure i incen-
tivar una millor informació i un més bon tractament dels temes 
socials en els mitjans de comunicació. Els treballs han de tenir 
com a eix la ciutat de Barcelona pel que fa a temàtica, públic 
objectiu o marc d’incidència.

Els premis consten de quatre categories: periodisme social; co-
municació social; promoció de la investigació periodística en 
l’àmbit dels del benestar social a Barcelona, i el premi especial 
del jurat.

Els treballs que es presentin a les categories de periodisme 
social i comunicació social s’han d’haver publicat, emès o difós 
entre el 16 de desembre de 2021 i el 31 de desembre de 2022; 
en ambdós casos, el jurat atorgarà un primer premi de 7.000 
euros i un segon de 3.000. Per altra banda, es distingiran dos 
projectes d’investigació, cadascun dotat amb 10.000 euros. Els 
treballs s’han de realitzar en un termini màxim d’un any. Final-

ment, el premi especial del jurat enguany té una dotació econò-
mica de 5.000 euros, amb la qual quantitat la dotació total dels 
premis és de 45.000 euros. Trobareu les bases completes en 
aquest enllaç.(Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ChatGPT és divertit però no pot predir 
el futur del periodisme i la indústria 
dels mitjans
Per Merja Myllylahti, codirectora del Centre de Recerca en Pe-
riodisme, Universitat d’Auckland (Nova Zelanda) / International 
News Media

 
Com a investigador universitari i professor de periodisme, 
em pregunto com utilitzaran ChatGPT els futurs periodistes i 
l’utilitzaran amb prudència? Serà una eina viable? També em 
preocupa com sabem si els treballs universitaris són escrits 
per estudiants. No deixo de preguntar: com es modelaran les 
màquines el periodisme i els mitjans en el futur?

Sé que no sóc l’únic que es pregunta aquestes coses. Hi ha mi-
lions d’altres fent exactament el mateix. Com molts altres, vaig 
fer el meu petit experiment amb ChatGPT i vaig fer-hi algunes 
preguntes sobre el periodisme i la indústria dels mitjans.

Primer, vaig fer una pregunta general al chatbot: com està 
guanyant diners la indústria dels diaris el 2023? Va respondre 
que, com a “model de llenguatge d’IA, no puc predir el futur amb 
certesa”. Bé, ningú pot. Tanmateix, va oferir “algunes possibles 
maneres en què la indústria dels diaris podria guanyar diners 
el 2023”. Va enumerar fonts d’ingressos, com ara subscrip-
cions digitals, publicitat, associacions i col·laboració, esdeve-
niments i conferències i finançament col·lectiu. També va oferir 
un comentari general: “És probable que la indústria dels diaris 
continuï experimentant amb nous models de negoci i corrents 
d’ingressos per adaptar-se al comportament canviant del con-
sumidor i a les innovacions tecnològiques”. Clar, estem d’acord.

A més, li vaig demanar preguntant quines són les principals 
amenaces per als editors de notícies el 2023. En pocs segons, 
em va dir que el 2023, els editors “hauran de navegar per 
aquests i altres reptes per seguir sent rellevants i sostenibles 
en un panorama mediàtic cada cop més competitiu i complex”. 
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Aleshores vaig preguntar sobre el futur de la indústria de la 
premsa escrita. La màquina va advertir que, “en general, el fu-
tur dels diaris impresos és incert” i que “si bé és possible que 
els diaris impresos puguin disminuir o fins i tot desaparèixer en 
el futur, també és possible que continuïn existint en menor ca-
pacitat, atenent a un nínxol de públic”. D’acord, crec que estem 
d’acord.

Aleshores vaig fer una pregunta més específica: quants bene-
ficis va obtenir The New York Times el 2022? La resposta va 
ser una mica sorprenent: “Ho sento, però com a model de llen-
guatge d’IA, no tinc accés a informació financera actualitzada. 
La meva formació només s’allarga fins al setembre de 2021, i 
fins i tot si tingués accés a la informació actual, no seria ètic 
per a mi proporcionar dades financeres confidencials sense 
l’autorització adequada”.

Em sorprèn que tingui en compte l’ètica de les seves res-
postes.- A més, vaig preguntar si la indústria de les notícies 
hauria d’invertir en podcasts, ja que molts editors de notícies 
estan augmentant la seva despesa en ells. L’últim informe de 
Reuters mostra que el 72% dels editors planeja posar més re-
cursos en podcasts i àudio digital.

El chatbot va enumerar els avantatges i els contres d’invertir 
en podcasts, i després va fer una declaració general: “Si bé 
els podcasts poden oferir avantatges significatius en termes de 
participació del públic i diversificació d’ingressos, requereixen 
una inversió important de recursos i potser no són adequats per 
tots els editors de notícies”. Sí, això és evident.

Experimentar amb ChatGTP és divertit i us ofereix algunes res-
postes i consells rellevants. On sembla fallar és en donar infor-
mació molt concreta. Els periodistes haurien d’utilitzar-lo amb 
cura i comprovar les fonts més rellevants per a les seves consul-
tes. El bot té inconvenients evidents, tal com demostra l’exemple 
de NYT. I no és una eina de predicció, segur, així que no li pre-
gunteu sobre el futur del periodisme, la indústria dels mitjans de 
comunicació o els diaris impresos. (Infografia: Deadline Club)

L’emmagatzematge al núvol, tasca 
pendent del 75% dels marketers 

La consultora Merkle Spain, especialitzada en Customer Ex-
perience Management i part del grup dentsu international, ha 
presentat els seus Customer Experience Imperatives 2023; una 
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guia que es publica cada any amb les darreres tendències en 
dades, tecnologia i experiència del client. 

El 2023, una de les 
claus per plane-
jar l’organització de 
cara als futurs can-
vis a les platafor-
mes i tecnologies és 
l’emmagatzematge de 

les dades al núvol. Actualment és imprescindible comptar amb 
les dades del client en un entorn segur que sigui accessible 
a totes les parts de la companyia i que sigui compatible amb 
altres tecnologies ja existents. Segons els resultats de la guia 
de Merkle, menys del 25% dels marketers han traslladat totes 
les dades dels seus clients al núvol i amb prou feines el 24% 
gestiona les dades de campanya des d’un repositori central.

Sovint, les dades pròpies de les marques s’emmagatzemen en 
llocs diferents, cosa que impedeix situar el client al centre de 
l’organització i crear una experiència personal i única. En can-
vi, quan s’emmagatzemen les dades al núvol, altres peces es-
sencials de tecnologia, com la resolució d’identitat, els motors 

de personalització, la gestió de contingut i les eines de gestió 
d’actius digitals, es poden integrar perfectament. Ho podem 
comprovar llegint l’informe Customer Experience Imperatives 
2023. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: Merkle)

Les webs més visitades a Espanya no 
compleixen correctament les lleis de 
privacitat i rastregen els usuaris
Tan sols un petit per-
centatge de les 500 
webs més visitades 
d’Espanya, entre les 
quals s’inclouen des 
de pàgines governa-
mentals fins a llocs de 
streaming o de contin-
gut per a adults, implementa correctament els requisits que es-
tableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 
Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi en 
el qual han participat investigadors de la Universitat Oberta de 
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Catalunya (UOC), la Universitat de Girona (UdG) i el Centre de 
Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (CYBERCAT).

A més de l’ús incorrecte i no consentit de cookies, aquests al-
gorismes d’anàlisi també van detectar la utilització de tècniques 
de rastreig poc conegudes per l’usuari mitjà, com els web bea-
cons (píxels invisibles o espia, o valises web) o les tecnologies 
que es basen en l’empremta digital del navegador. Sis anys 
després de les lleis de privacitat, la implementació real de la 
regulació avança amb pas desigual: moltes de les pàgines web 
analitzades informen l’usuari de l’ús de cookies, però o bé no 
esperen a tenir-ne el consentiment per utilitzar-les o bé adqui-
reixen aquest consentiment de manera incorrecta.

L’estudi assenyala que un gran percentatge de pàgines no comp-
ta amb un formulari adequat per recaptar el consentiment dels 
usuaris per l’ús de cookies i altres eines de recopilació de da-
des. Les eines d’anàlisi van detectar, a més, l’ús de gairebé set 
cookies de rastreig de mitjana per web i 11 web beacons, pe-
tits fragments de codi inserits en la pàgina que serveixen per 
recopilar de manera invisible certs tipus d’informació del trànsit 
web. A més, un 10 % de les pàgines analitzades utilitza tècniques 
d’empremta digital del navegador, també difícils de detectar.

El Butlletí de l’AMIC us facilita l’estudi publicat en obert a la re-
vista científica Computers & Security amb llicència de Creative 
Commons. CLICAR AQUÍ (Font: UOC – infografia: La 7 tv)

El grup de mitjans Axel Springer 
vol prescindir de la “impressió” i 
substituir els seus empleats per 
intel·ligència artificial

El gegant dels mitjans alemany Axel Springer ha anunciat la seva 
intenció de posar fi a les seves activitats en la premsa escrita. El 
grup és especialment conegut per publicar els diaris “Bild” i “Die 
Welt”. “El nostre objectiu és ‘Només digital’”, va declarar Mathias 
Döpfner, director general del grup, tot i que va especificar que la 
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premsa en paper era “encara rendible avui dia i indispensable 
per als lectors i els clients publicitaris”. També va tranquil·litzar 
indicant que la transició a tots els títols digitals dels seus títols de 
premsa encara hauria de trigar “uns anys”.

Aquest anunci arriba després del desig d’Axel Springer de re-
tallar posicions dins del seu grup a favor de la intel·ligència ar-
tificial. El dimarts 28 de febrer, Mathias Döpfner va dir en una 
carta als empleats: “La intel·ligència artificial revolucionarà el 
periodisme i la indústria dels mitjans”. I va anunciar “una re-
ducció important de llocs de treball en els àmbits de producció, 
maquetació, correcció i administració”.

Podeu llegir sencer el treball dels periodistes de Les Echos 
Fabio Benedetti Valentini i Marina Alcaraz des d’aquest enllaç. 
(Font i infografia: Les Echos)

WhatsApp s’avé a complir plenament 
les normes de la UE

Arran del diàleg amb les autoritats europees de protecció dels 
consumidors i la Comissió Europea (la xarxa CPC), WhatsApp 

s’ha compromès a ser més transparent pel que fa als canvis 
en les seves condicions de servei. A més, l’empresa farà que 
als usuaris els resulti més fàcil rebutjar actualitzacions si no hi 
estan d’acord, i indicarà clarament si aquest refús suposa que 
l’usuari ja no podrà fer servir els serveis de WhatsApp. Whats-
App també ha confirmat que les dades personals dels usuaris 
no es compartiran amb tercers ni amb altres empreses de Meta 
—inclosa Facebook— amb finalitats publicitàries. El diàleg s’ha 
desenvolupat sota la coordinació de l’Agència Sueca de Con-
sum i la Comissió Irlandesa de la Competència i la Defensa dels 
Consumidors, i ha estat facilitat per la Comissió.

En tota actualització futura de la seva política, WhatsApp: a) ex-
plicarà quins canvis té previst d’introduir en els contractes dels 
usuaris i com podrien afectar els drets d’aquests; b) inclourà la 
possibilitat de rebutjar les noves condicions de servei de for-
ma tan destacada com la possibilitat d’acceptar-les; i c) vet-
llarà perquè es pugui desestimar les notificacions que informen 
sobre l’actualització o bé retardar la revisió de l’actualització, 
respectarà la tria dels usuaris i s’abstindrà d’enviar notificacions 
recurrents. (Font: MAE)
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ElNacional.cat supera els sis milions 
d’usuaris únics en català

Per primer cop, un mitjà en català ha superat la barrera dels sis 
milions d’usuaris únics a OJDinteractiva: ElNacional.cat, que 
al gener va arribar als 6.453.025 navegants (en conjunt són 
20.240.050 sumant les edicions en castellà i anglès). El digital 
creat per José Antich ha protagonitzat un important creixement 
des d’octubre passat, quan va registrar 2.535.483 usuaris únics. 
Després va pujar fins als 3.537.302 al novembre i 5.241.384 al 
desembre, abans de sobrepassar els 6,4 milions de navegants.

La distància d’ElNacional.cat respecte dels següents digitals 
al rànquing d’OJDinteractiva és enorme. Al gener, l’Ara va re-
gistrar 1.685.812 usuaris únics, RAC1.cat 1.597.936, Diari de 
Girona 1.388.157, i El Món 1.165.099.

ElNacional.cat es va estrenar a OJD el desembre de 2016 amb 
808.080 usuaris únics, i a l’abril següent ja superava el milió. 
Des d’aleshores, ElNacional.cat ha anat creixent progressiva-
ment amb pics d’audiència motivats per l’actualitat informativa. 
(Font: MAE)
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La inversió publicitària a Espanya el 
2022 va créixer un 4,7%
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia
Les dades presentades per InfoAdex recentment mostren que 
la inversió publicitària a Espanya el 2022 s’ha incrementat en 
un percentatge inferior a l’evolució del PIB, sobre el qual supo-
sa un 0,92%. El creixement experimentat davant l’any anterior 
ha estat del 4,7%, fet que ha suposat que la inversió publicitària 
se situï en 12.214,2 milions d’euros. L’evolució del 2022 ha re-
flectit els diferents esdeveniments significatius que s’han anat 
produint al llarg dels mesos.

Iniciem l’any en positiu, amb un creixement el primer trimestre 
del 7,7%, creient parcialment superada la delicada situació fruit 
de la variant Òmicron del Covid-19, la crisi de desproveïment i 
subministraments i la pujada en el preu dels combustibles. Tot 
i això, amb el pas dels mesos i l’inici de la guerra a Ucraïna, el 
mercat no es va veure en una millor situació, encara amb una 
forta inflació i una situació econòmica complexa, les següents 
evolucions es van presentar més contingudes, donant-se un 
creixement del 4,2% els primers sis mesos de l’any i un incre-
ment del 2,8% en la inversió del gener al setembre del 2022, 
sempre segons les dades aportades per InfoAdex.

La taxa de creixement el 2022, en el cas dels mitjans controlats 
(abans anomenats mitjans convencionals), va ser del 4,3%, as-
solint els 5.693,5 milions d’euros el 2022. Com a conseqüència, 
el percentatge que sobre el total mercat van obtenir els mitjans 
controlats durant el període d’anàlisi va ser del 46,6%, xifra 
que disminueix 0,2 dècimes respecte a l’any anterior. Alhora, 
els anomenats mitjans estimats (abans anomenats mitjans no 
convencionals) van representar el 2022 el 53,4% de la inversió 
total, amb 6.520,7 milions d’euros invertits en l’exercici, xifra un 
5,0% superior als 6.211 ,0 milions registrats el 2021.
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Digital ocupa per quart any consecutiu la primera posició 
per volum d’inversió
Digital ocupa per quart any consecutiu la primera posició per vo-
lum d’inversió dins dels mitjans controlats i en conjunt ha tingut 
un creixement el 2022 del 7,6%, amb un volum d’inversió pu-
blicitària de 2.670,7 milions d’euros davant dels 2.482,2 milions 
del 2021. El percentatge que Digital suposa sobre el total de la 
inversió l’any 2022 al capítol de mitjans controlats és del 46,9%.

El mitjà televisió és el segon mitjà per volum de negoci, amb 
una participació del 30,4% del conjunt de mitjans controlats dis-
minuint 2,4 punts davant el percentatge que arribava al 2021. 
La baixada en inversió experimentada pel mitjà televisió l’any 
2022 ha estat d’un -3,3%, situant-ne la xifra en 1.731,8 milions 
d’euros davant els 1.791,7 milions de l’any anterior.

En el tercer lloc per volum d’inversió hi ha el mitjà ràdio, que 
el 2022 rep una inversió de 447,2 milions d’euros, mentre que 
l’any precedent aquesta inversió va ser de 415,4 milions, cosa 
que situa l’evolució de aquest mitjà en un creixement del 7,7%. 
El mitjà ràdio suposa el 7,9% de la inversió publicitària adreça-
da a mitjans controlats, de manera que la seva quota puja lleu-
ment davant del 7,6% que va assolir l’any 2021.

El mitjà exterior, quart al rànquing dels mitjans controlats, ha 
comptat amb una inversió de 350,2 milions d’euros després 
d’augmentar un 20,9%. Els diaris apareixen al cinquè lloc per 
inversió publicitària, que s’ha situat el 2022 en 340 milions 
d’euros, un 1,2% més que l’any anterior. Suposa un 6% del 
total dels mitjans analizats. Les revistes, sisenes al rànquing, 
han acumulat 123,3 milions d’euros d’inversió publicitària, un 
2,7% més que el 2021; el seu pes sobre la resta de mitjans 
és del 2,2 %, igual que l’any 2021. La inversió en dominicals, 
en vuitè i darrer lloc, és de 9,2 milions d’euros i representa el 
0,2% del repartiment publicitari entre els mitjans controlats, un 
2,1% enfront de l’exercici anterior. El Butlletí de l’AMIC us ofe-
reix sencer aquest estudi d’InfoAdex. CLICAR AQUÍ (Infografia: 
Extra Digital)

La inversió publicitària creix un 0,1% 
el mes de gener del 2023

Durant el mes de gener del 2023, la inversió publicitària ha as-
solit els 359,5 milions d’euros, i ha crescut un 0,1 % respecte al 
període equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va 
ser de 359,4 milions d’euros.
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Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes de gener del 2023, ha experimentat un 
creixement del 3,6% enfront del mes de gener del 2022, obte-
nint 183,5 milions d’euros. Dins de Digital el millor comporta-
ment aquest mes és per a Xarxes Socials, que incrementa la 
xifra d’inversió un 5,9% i arriba als 49,1 milions d’euros. Web-
sites, creix un 3,8% amb una inversió de 69,1 milions d’euros 
davant els 66,5 milions que va obtenir en el mateix període 
del 2022. Finalment, dins dels mitjans contemplats en digital, 

Search augmenta un 1,7% passant dels 64,2 milions d’euros el 
mes de gener del 2022 als 65,3 milions del mes analitzat.

El segon mitjà per inversió és Televisió que concentra una inver-
sió publicitària de 105,1 milions d’euros, amb un decreixement 
del -8,5% davant els 114,8 milions d’euros del mateix període del 
2022. Radio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 30,0 
milions i un augment del 6,6%, per sobre del quart mitjà, Exte-
rior, la xifra del qual puja el primer mes de l’exercici a 17,8 milions 
d’euros i registra una pujada del 27,6% sobre la xifra correspo-
nent a l’any anterior. El mitjà Diaris (inclou Dominicals) presenta 
un descens en la seva inversió del -11,5% i arriba als 16,1 milions 
d’euros. Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, en redueix la 
xifra un -6,0% i 6,1 milions d’euros. En darrer lloc, el mitjà Cinema 
registra 1,0 milió d’euros durant el mes de gener del 2023 aug-
mentant la seva inversió en un 35,8%. (Font i gràfic: InfoAdex)

Les emissores de Prisa acaparen la 
inversió publicitària en ràdio

La Ràdio s’ha convertit en la tercera opció favorita dels inver-
sors amb una inversió total de 447,2 milions d’euros, fet que 
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suposa un increment del 7,7% el darrer any. Dins d’aquest re-
partiment, la millor part se l’emporten les emissores de Prisa 
Media -Cadena Ser, Los 40, Cadena Dial, etc- que durant el 
2022 ha aconseguit facturar 156,5 milions d’euros en inversió 
publicitària. Dins del repartiment global Prisa Radio aconse-
gueix absorbir el 40,2% del total de la inversió, aconseguint xi-
fres gairebé parelles a què sumen COPE i Onda Cero.

El segon grup amb més confiança en el sector de la inversió 
publicitària és COPE. L’emissora dels bisbes és la que creix 
més, amb una millora de l’11,2% respecte a les dades del 2021, 
fins a aglutinar 108,3 milions d’euros. Aquestes xifres suposen 
el 27,8% del total.

Onda Cero creix alhora que la Cadena SER, amb un increment 
del 5,6% respecte a l’any anterior, fins a aconseguir facturar 
72,9 milions d’euros. Les emissores d’Atresmedia se situen 
com les terceres del sector i aconsegueixen quedar-se un 
18,7% del total del mercat. Les tres ràdios principals, juntament 
amb RAC 1, són les úniques que superen ingressos superiors 
als 20 milions d’euros anuals gràcies a la inversió publicitària i 
aglutinen el 91,9% de tota la publicitat del sector.

El 8,1% del total restant se’l reparteixen ràdios amb pressu-
postos i abastos més modestos. En total, vuit emissores que 
aconsegueixen aglutinar una inversió publicitària conjunta de 
31,5 milions d’euros. La millor parada és Catalunya Ràdio, amb 
6,8 milions d’euros, seguida de Ràdio Blanca, amb 6,6 milions 
d’euros. EsRadio és la tercera emissora d’aquest grup i acon-
segueix una inversió publicitària de 5,4 milions d’euros el 2022. 
A més, Radio EITB suma 4,7 milions i supera Radio Marca amb 
4,1 milions d’euros. Flaix FM arriba als dos milions d’euros, 
seguida d’Intereconomia amb 1,7 i Radio 4G, 200.000 euros. 
(Font: Prnoticias)

Així va repartir l’Ajuntament 
de Barcelona la seva publicitat 
institucional el 2022
L’Ajuntament de Barcelona va fer servir l’any passat 9,7 milions 
d’euros per comprar espais publicitaris per inserir les seves cam-
panyes institucionals. Pràcticament un terç d’aquesta quantitat 
es va invertir en suports digitals (3,5 milions d’euros). D’aquí, 
gairebé un milió es van adjudicar a les versions en línia de La 
Vanguardia (482.000 euros) i El Periódico (473.000 euros). 
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El tercer mitjà digital que va rebre més inversió publicitària de 
l’administració local barcelonina va ser Time Out, que va vorejar 
els 100.000 euros l’any passat. Després ja hi ha l’Ara (91.000 
euros), Público (80.000 euros), TVC (79.000 euros), ElDiario 
(69.000 euros), El País (67.000 euros), 20 Minutos (67.000 eu-
ros) i Nació Digital (49.000 euros). 

Al marge d’aquests mitjans periodístics, les xarxes socials i els 
cercadors van rebre més de 720.000 euros de l’Ajuntament en 
mans d’Ada Colau. Destaca aquí Instagram, que va percebre 
189.000 euros; Twitter, amb 171.000 euros; Facebook, amb 
132.000 euros; LinkedIn, amb 111.000 euros; i Google, amb 
90.000 euros . També hi va haver inversió per a TikTok (16.000 
euros) i per a Twitch (7.800 euros).

La premsa en paper va rebre en conjunt 2,2 milions d’euros. 
Igual que als mitjans digitals, la majoria d’aquesta xifra (1,5 mi-
lions d’euros) s’ha lliurat als vaixells insígnia de Godó i Pren-
sa Ibèrica: La Vanguardia va ingressar 857.000 euros, davant 
els 713.000 euros d’El Periódico; és a dir, les dues capçaleres 
-tant en la versió digital com en paper- van obtenir 2,5 milions 
d’euros de l’Ajuntament barceloní. 

El tercer diari en paper que més publicitat pública va rebre va 
ser 20 Minutos, amb 196.000 euros; seguit d’Ara (173.000 eu-
ros) i El País (75.000 euros). Destaca en aquest segment els 
71.000 euros que va rebre Financial Times. Novament, grans 
capçaleres nacionals com El Mundo, ABC o La Razón es van 
quedar fora del repartiment publicitari. Tampoc el diari nacional 
català i en català, El Punt Avui. (Font i gràfic: Dircomfidencial)

The Future 100: Tendències i canvis a 
mirar el 2023

Tots els signes haurien 
d’apuntar cap a un any 
desolador i caòtic, ja 
que persisteixen una 
economia rocosa, la 
inestabilitat política i el 
deteriorament ambien-
tal. La gent exigeix que les marques utilitzin la seva influència 
per millorar la societat posant en primer lloc l’accessibilitat i la 
inclusió. El vuitanta-sis per cent dels enquestats globals creu 
que per donar suport a un grup desfavorit, les marques han de 
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treballar amb ells, no només per a ells. Diverses marques ja 
estan fomentant veus diverses i més empreses estan introduint 
productes inclusius al corrent principal.  Prepareu-vos per a 100 
tendències de mida petita que ofereixen un toc de color, inspira-
ció i una visió detallada de l’any en desenvolupament.

Wunderman Thompson ha fet públic el seu estudi de previsió 
anual de 100 tendències per veure enguany,  Trends and chan-
ge to watch in 2023. Es tracta d’un almanac de tendències es-
sencials que ofereix una instantània de l’any i les tendències 
més convincents per mantenir-se al radar. Es tracta de 100 
tendències emergents en 10 sectors, que abasten cultura, tec-
nologia i metavers, marques i màrqueting,  viatges i hosteleria, 
bellesa, menjar i beure, comerç al detall i salut. Per llegir-lo 
CLICAR AQUÍ  (Font: MAE – infografia: Wunderman)

Els brots verds del creixement de la 
despesa publicitària trigaran temps a 
florir
La publicitat s’està convertint en una prioritat a la sala de jun-
tes, aquesta vegada en temps real. És una afirmació que sovint 

es fa referència cada vegada que els temps es tornen difícils: 
els consellers delegats que continuen anunciant-se durant les 
crisis acaben al capdavant. No obstant això, pocs directors fi-
nancers accepten aquest punt de vista. En canvi, tendeixen a 
retallar la publicitat primer durant aquests moments perquè és 
un cost variable que es pot aturar ràpidament. Va ser un dels 
tòpics més duradors del màrqueting. Cap article d’opinió, con-
ferències magistrals o estudis que incitin les empreses a fer el 
contrari podria canviar-ho, fins ara.

Resulta que aquesta caiguda és diferent a la majoria. “Tot i 
que la despesa publicitària es correlaciona amb el creixement 
econòmic, com hem vist des de la pandèmia que no es tracta 
d’una correlació lineal”, va dir l’economista en cap de l’IAB Eu-
rope, Daniel Knapp, a principis d’aquest mes en la seva trucada 
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de previsió trimestral. “A més, la publicitat té altres motivacions 
i motors que només mirar el creixement econòmic general”.

La publicitat no està tan acoblada a l’economia com ho tindrien 
les percepcions. IAB creu que la despesa publicitària digital a 
Europa aquest any creixerà un 2,1% en termes nominals, la 
qual cosa significa que quan aquesta xifra s’ajusti a la inflació, 
que està baixant, el mercat publicitari digital podria enfrontar-se 
a una contracció moderada.

Sens dubte, la contracció ja ha començat. Els senyals eren allà 
des del segon trimestre de l’any passat, i des de llavors s’han 
multiplicat. Mirem l’últim trimestre, per exemple. La publicitat 
de cerca ha baixat. La despesa a les xarxes socials està en 
picada. Fins i tot la publicitat de vídeo ha tingut un èxit. És evi-
dent que hi ha alguns venedors que estan fent pauses en la 
publicitat digital.

Des d’El Butlletí de l’AMIC us recomanem la lectura sencera 
de l’article d’Ivy Liu publicat a Digiday. El trobareu en aquest 
enllaç. (Font: Digiday – infografia: OK Diario)

Dones i homes en la publicitat: 
persisteixen els estereotips de gènere

Les dones continuen sent les grans protagonistes de la publi-
citat comercial, però la seva imatge continua estant molt asso-
ciada als estereotips de gènere que la situen en un paper sub-
sidiari pel que fa als homes. Aquesta és una de les conclusions 
de l’estudi “Dones i homes a la publicitat actual”, realitzat per 
l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) en què s’han 
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analitzat més de 1.000 comunicacions comercials diferents 
per determinar les similituds i diferències en el tractament de 
la imatge d’homes i dones com a consumidors potencials dels 
béns i serveis publicitats i promocionats.

L’estudi posa en relleu que models “clàssics” de masclisme pu-
blicitari com la denigració de la dona o el seu maltractament en 
un entorn humorístic, i fins i tot la utilització de la seva imatge 
com a mer reclam sexual van perdent terreny a les comunica-
cions comercials de l’actualitat, però perviu en gran mesura la 
desigualtat dels estereotips de gènere.

L’anàlisi assenyala que la dona segueix apareixent sobretot 
a l’entorn domèstic, en què adquireix un gran protagonisme i 
capacitat de decisió, però sempre com a encarregada de les 
tasques de la llar i de la cura dels altres en molta major mesura 
que els homes. El nostre lector pot accedir a l’estudi La repro-
duccion de estereotipos sexistas en comunicaciones Comercia-
les, elaborat per AUC, Associació d’Usuaris de la Comunicació. 
CLICAR AQUÍ  (Font: MAE - Infografia: Grup Nació)

El negoci de “publicitat” d’Amazon 
puja prop de 40.000 milions de dòlars

Amazon va vendre prop de 40.000 milions de dòlars de publici-
tat l’any passat (exactament 38.000), més gran que Prime, més 
gran que tota la indústria mundial dels diaris i probablement 
més rendible que AWS. Però això és realment publicitat, lloguer 
o alguna cosa més? 

Els 38.000 milions de dòlars són un petit percentatge dels 
ingressos globals d’Amazon de 502.000 milions de dòlars el 
2022, però probablement respon a més del 50% dels marges 
operatius, cosa que significaria que va obtenir tants beneficis 
operatius com AWS: 20.000-25.000 milions de dòlars, i sense 
cap excés de capex. (Els ingressos operatius globals d’Amazon, 
mentrestant, només van ser de 12.000 milions de dòlars).

Algunes persones pensen que estan degradant l’experiència; 
sens dubte, és difícil comprar sense passar-hi. Però també po-
dríeu preguntar-vos si això és “publicitat” o “màrqueting”; de fet, 
podríeu preguntar el mateix sobre els anuncis de cerca de Goo-
gle. El pagament per la col·locació és un anunci, un intercanvi 
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de dòlars, un límit final o una tarifa de distribució?

Els anuncis d’Amazon són publicitat, màrqueting, comissions 
de franquícies, dòlars comercials, descomptes o discriminació 
de preus? ‘Sí’. El mateix, de fet, s’aplica al mateix Amazon, que 
ara és, aparentment, l’anunciant més gran del món. (Font: Be-
nevans.com)
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Servei de transcripció d’àudio i 
vídeo en català, una eina útil per a 
transcriure gravacions, apunts o 
pòdcasts a text 
Per Redacció de Racó Català

  
Com s’utilitza el servei de transcripció?.- El servei de trans-
cripció és molt fàcil d’utilitzar, només cal enviar un fitxer d’àudio o 
vídeo en algun dels següents formats: MP3, WAV, OGG, FLAC, 
AVI, MP4, MOV i MKV. Aquest fitxer es processarà i, quan finali-
tzi aquesta acció, s’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç de 
la transcripció. La duració d’aquest procés, o el temps d’espera, 
depèn del nombre de transcripcions que hi hagi pendents de 
processar. El fitxer s’esborrà 72 hores després de ser transcrit.

Un cop finalitzada la transcripció es pot escollir entre baixar el text 
de la transcripció tant en format text com en SubRip (str), que és el 
format més popular de subtítols. A més de baixar els textos, també 
hi ha l’opció d’un editor en línia que permet acabar d’esmenar la 
transcripció, ja que aquests serveis comenten errades.

El servei transcriu el text, i també la puntuació de les majús-
cules, cosa que fins ara cap sistema oferia. Per oferir aquest 
servei s’utilitzen models de transcripció d’OpenAI anomenats 
Whisper. Softcatalà té un projecte focalitzat en millorar-los per 
al català.

Softcatalà ha presentat ja oficialment aquest servei de trans-
cripció d’àudio i vídeo a text. Aquest servei, també anomenat 
dictat, es pot trobar disponible al web de l’entitat. L’associació 
sense ànim de lucre posa a l’abast del públic catalanoparlant 
una eina per a facilitar i promoure l’ús del català a l’àmbit digital 
i tecnològic. Amb aquest nou servei, serà més senzill transcriu-
re els arxius en català d’àudio i vídeo a text, sense necessitat 
d’eines en altres idiomes.

Per cert, la privadesa de dades és un tema crucial per a Softca-
talà. En aquest sentit, l’opció de fer la transcripció a través de la 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

web pot no ser apta per a tothom. Per això, es treballa amb el 
projecte Buzz perquè incorporen el català i els mateixos models 
que oferim perquè el servei de transcripció estigui disponible a 
l’ordinador de cadascú. (Imatge: Softcatalà)

Claus de Google per mesurar 
l’eficàcia del màrqueting als mitjans

Amb l’objectiu d’ajudar els directors de màrqueting a optimitzar els 
seus esforços en l’estudi de l’eficàcia i els directors financers a desco-
brir l’aportació de valor d’aspectes com ara la creació de marca, Goo-
gle ha creat una breu eina-guia que aplega passos, claus i consells.

L’ambició del document és donar suport als responsables de les 
estratègies a estructurar mètriques i KPI’s establint un lideratge 

clar, així com generar un ecosistema de mesurament aprenent 
com aplicar l’atribució i a construir una cultura d’aprenentatge i 
pràctica continua enfocada a la millora i optimització constants.

Aquesta eina en format guia busca ajudar els responsables 
de màrqueting a crear un ecosistema de mesura. El Butlletí de 
l’AMIC us ofereix el treball A media effectiveness guide for CMOs 
(and CFOs). CLICAR AQUÍ (Text: MAE – infografia: Google)

TikTok habilita la creació de vídeos de 
fins a 20 minuts després de mur de 
pagament
Les dinàmiques de contingut premium per a subscriptors arri-
ben a TikTok, que acaba d’anunciar un nou programa basat 
en què els creadors podran llançar col·leccions de fins a 80 
vídeos  només visibles per als que abonin una quota d’accés 
entre 1 i 190 dòlars . Més enllà del pagament, la peculiaritat de 
l’esquema és que fa possible crear vídeos de fins a 20 minuts, 
el doble respecte al màxim actual.
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Amb aquesta iniciativa la plataforma xinesa obre una nova via 
perquè els creadors puguin monetitzar la seva activitat i d’altra 
banda estimula la creació de contingut més llarg sobre el qual 
es puguin aplicar més formats de publicitat. En els últims temps 
el límit màxim dels vídeos que acull TikTok ha anat augmentant, 
des dels 15 segons inicials fins a assolir el minut, per després 
elevar-se fins a tres i després triplicar-se fins a arribar als 10 
actuals.

Aquesta estratègia busca  disputar planificació  a YouTube, que 
recentment va llançar  el seu model  de monetització de vídeos 
curts per  competir amb TikTok  per la fidelitat dels creadors i 
l’interès de l’audiència que pugui atraure anunciants. La plata-
forma xinesa no es quedarà amb cap percentatge d’aquesta 
facturació, de la qual es descomptaran les comissions per pro-
cessament de pagaments i el 15%-30% que exigeixen Apple i 
Google per transacció mitjançant aplicacions en el seu ecosis-
tema. (Font: Dircomfidencial)

WhatsApp prova “Expiring Groups”, 
la nova funcionalitat per crear grups 
que s’”autodestrueixen”

La plataforma de missatgeria està desenvolupant una nova fun-
cionalitat que permetrà establir una durada concreta als xats 
grupals. Aquesta opció permetrà als usuaris de l’aplicació es-
tablir una data concreta d’expiració quan creeu xats grupals, 
una configuració que es veurà reflectida a l’apartat d’informació 
del grup.

Batejada com a Expiring Groups, aquesta funcionalitat per-
metrà als usuaris de la plataforma de missatgeria definir la 
vida dels grups, els usuaris tindran l’oportunitat de configurar 
aquests xats grupals per a un període d’un dia, una setmana o 
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un espai de temps personalitzat, i un cop arribat el dia assenya-
lat aquests s’”autodestrueixen”.

La funcionalitat Expiring Groups no eliminarà els xats grupals 
sense avís, assenyalant als integrants del mateix la data en què 
està configurat l’eliminació del mateix dels seus comptes. Igual 
que els missatges temporals, aquesta funcionalitat permetrà 
als usuaris estalviar espai als dispositius mòbils. De moment, 
aquesta funcionalitat es troba en procés de desenvolupament i 
es desconeix en quin moment arribarà de forma generalitzada 
als usuaris de l’aplicació de missatgeria mòbil. (Font: WABe-
taInfo – infografia: Irispress)

Com desfer un correu després 
d’haver-lo enviat a Gmail i Outlook

Inverteixes uns quants minuts a escriure amb tot luxe de detalls 
un correu electrònic cap a un destinatari important, i just quan 
prems el botó d’enviar t’adones que hi havia alguna errada o 
potser hi havia parts que podies haver explicat millor. Ens ha 
passat a tothom alguna vegada, i molesta més sobretot quan es 
tracta dun mail durgència. Tanmateix, tant Gmail com Outlook 

compten amb opcions per poder retractar-te i desfer el correu 
abans de ser enviat.

En un article d’Antonio Vallejo a Genbeta se’ns ensenya com 
desfer un correu un cop vas polsar sobre l’opció d’enviar. 
D’aquesta manera, podreu modificar el temps que el client hagi 
d’esperar fins que el correu sigui enviat de forma definitiva. Ho 
podeu llegir en aquest enllaç. (Font: MAE)

NOVES EINES

https://www.genbeta.com/paso-a-paso/como-deshacer-correo-despues-haberlo-enviado-gmail-outlook?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST3&utm_campaign=27_Feb_2023+Genbeta&utm_term=CLICK+ON+TITLE


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Govern estatal insta els mitjans a 
trencar el silenci informatiu davant de 
suïcidis
Per Dircomfidencial

  
El suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya. 
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2018 
es van treure la vida 3.539 persones, el doble que van morir en 
accidents de trànsit . Un problema social que els periodistes 
tradicionalment han optat per ometre a les seves informacions 
, complint amb llibres d’estil i decàlegs dels seus mitjans, que 
argumentaven que la difusió de notícies sobre suïcidi podien 
provocar un “efecte crida”. Un criteri avui qüestionat.

El Ministeri de Sanitat ha emès un informe en col·laboració amb 
organitzacions de periodistes –com FAPE, Federació de Sin-
dicats de Periodistes o la xarxa de col·legis professionals de 
periodistes– i professionals de la salut amb recomanacions per 
al tractament del suïcidi pels mitjans de comunicació. Pautes 
encaminades a trencar el silenci informatiu sobre aquesta qües-
tió —encara tabú— per informar els ciutadans sobre recursos 
disponibles que ajudin a complir objectius de prevenció.

Fins ara, llibres d’estil com el d’El País o El Mundo recoma-
naven informar sobre suïcidis quan es tractés de persones de 
rellevància o suposessin un fet d’interès general. El de RTVE 
—el més extens i detallat en aquest assumpte— afegeix que 
s’havien d’evitar tant en informatius com en espais de ficció, i 
encara més, “quan els seus protagonistes siguin nens o ado-
lescents” .

Ara, el Govern espanyol insta els periodistes a oferir una comu-
nicació responsable en aquesta qüestió per assolir l’anomenat 
efecte Papageno, efecte preventiu que aquesta pot aconseguir 
sobre la conducta suïcida. El professor i director de la unitat 
de Recerca del Suïcidi i Promoció de la Salut Mental a la Uni-
versitat Mèdica de Viena, Thomas Niederkrotenthaler, defensa 
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que “l’impacte de la informació sobre el suïcidi no es pot limitar 
als efectes nocius, ja que la cobertura d’afrontament positiu en 
circumstàncies adverses pot tenir efectes protectors”.

El manual de comunicació de suïcidis recomana als periodistes 
“sensibilitzar i millorar la informació a la població general a tra-
vés d’ accions de conscienciació promogudes per institucions 
públiques, mitjans de comunicació i entitats socials dedicades 
a la causa”, “combatre mites per tal de eliminar les creences 
equivocades entorn del suïcidi”, “comptar amb testimonis en 
primera persona que hagin passat per aquesta situació per tal 
de sensibilitzar d’una manera més eficaç sobre aquesta proble-
màtica” o “oferir tota la informació de servei i mecanismes per 
prevenir el suïcidi”.

Què no fer.- Per contra, aconsella no emprar al titular el terme 
“suïcidi”, ni concretar el mètode o lloc; no publicar fotografies ni 
vídeos de la persona morta, mètode emprat o de notes suïci-
des; evitar situar la notícia en un espai destacat; no glorificar la 
persona que s’ha suïcidat; no presentar la mort per suïcidi com 
una cosa normal o defugir identificar-lo com un “problema de 
salut mental com a causa única directa del comportament de la 
persona per evitar una doble estigmatització”.

El document recomana evitar termes com “intent de suïcidi exi-
tós”, “intent de suïcidi frustrat”, “persona propensa al suïcidi” i 
optar per expressions com “intent de suïcidi”, “treure’s la vida”, 
“mort per suïcidi” o “ persona amb risc se suïcida”. A més, en 
casos de violència de gènere, proposa parlar d’“homicidi” quan 
el presumpte autor s’ha tret la vida. (Imatge: 20Minutos)

La presència de la dona als mitjans de 
comunicació

La presència i el trac-
tament de la dona als 
mitjans de comunicació 
continua sent un desa-
fiament pendent, tot i que 
s’ha avançat els últims 
anys. Hi ha 2,5 notícies 
més sobre ells que sobre elles i apareixen citades un 21% 
menys als titulars. No només estan encara infrarepresentades i 
són més anònimes. A més, quan surten, és més freqüent que hi 
hagi una menció explícita al gènere o a la família.
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Aquestes són algunes de les conclusions que recull l’informe 
Dones sense nom realitzat per LLYC en el marc del Dia Interna-
cional de la Dona. Per a l’elaboració d’aquest estudi s’han ana-
litzat 14 milions de notícies publicades durant l’últim any amb 
menció explícita al gènere als 12 països on la consultora és 
present: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Espanya, 
Estats Units, Mèxic, Panamà, Perú, Portugal i República Do-
minicana. 

“El lector s’asseu davant de notícies de dones sense nom”, 
aprofundeix l’informe, que ressenya que el nom propi de les 
dones és un 40% inferior en temàtiques tan rellevants com 
l’esport, la ciència, el lideratge o el cinema. En aquesta línia, 
la menció explícita al gènere és 2,3 vegades més freqüent en 
dones que no pas en homes.

En el cas dels periodistes que subscriuen les informacions, a 
la majoria de països, els homes signen un 50% més que les 
dones. Les seccions de Salut, Successos, Societat i Cultura 
són les que tenen més rúbriques femenines, al voltant del 45%, 
mentre que els homes solen escriure sobre Economia, Política, 
Tecnologia i Esport. Precisament en aquest darrer terreny, de 
l’altíssim volum d’articles que es publiquen sobre esport, només 

un 5% esmenta explícitament les dones. Les notícies que trac-
ten sobre aquestes representen únicament una de cada vint. De 
fet, el futbol és percebut com a masculí en el 95% dels casos.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi de LLYC 
Mujeres sin nombre: avances en la presencia de la mujer en 
medios de comunicación y el desafío pendiente. CLICAR AQUÍ  
(i posar aquí el PDF) (Font: 20minutos) 

Formació al Col·legi de Periodistes

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

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs pre-
sencial. Tarragona. Dilluns 13 de març (De 10.00h a 13.00h) i di-
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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 direc-
te 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 interactiva 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.

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-
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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.

Coneix la nova Meta Business Suite.- Sessió on line en di-
recte. Dijous 23 de març (De 10.00h a 13.00h) - La nova Meta 
Business Suite substitueix Business Manager i comporta molts 
canvis en la resta de funcionalitats, fent també desaparèixer 
Creator Studio. Pilar Yépez ens explicarà com utilitzar aquesta 
suite de forma correcta i integrada per gestionar Facebook, Ins-
tagram i Whatsapp .

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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Perquè els periodistes fan tantes 
bromes a TikTok?
Per Marine Slavitch / INA, la revue des mèdias

Es podria confondre fàcilment el despatx de Rudy Pupin, pe-
riodista de TikTok a Alternatives Économiques, amb l’habitació 
desordenada d’un adolescent massa polititzat. A la porta, un 
mapa nuclear, un cartell “A l’aire”, un cartell “ Vaig a atacar”. 
A dins, juga a massa i jocs de taula omplen les prestatgeries 
mentre gairebé llisques grans d’arròs escampats per terra. 
Acostumat, Rudy Pupin no hi té res a veure. Està ocupat al 
seu escriptori preparant el seu següent vídeo. El repte del dia? 
Explica la reforma de les pensions d’una manera “ divertida i 
sexy” amb Playmobil.

Si hi ha un sector on l’humor gairebé sempre troba el seu lloc en el 
periodisme, és el del vídeo web, el contingut del qual està pensat 
per a les xarxes socials. Aquesta tendència s’ha intensificat des 
de l’arribada de TikTok. La plataforma d’entreteniment deixa més 
espai a l’encarnat, al bricolatge i, de vegades, a continguts fran-
cament bojos en comparació amb el contingut molt produït que es 
pot trobar a la televisió o a YouTube. Un espai que allibera creati-
vitat i sobre el qual els periodistes accepten de bon grat desacralit-
zar la seva professió mostrant una cara més accessible.

Qüestió de codis
Sovint, aquestes noves modes són sorprenents. Per què els 
diaris es mourien en una plataforma de vídeos breus on els 
joves ballen i filmen la seva vida quotidiana? “Hem de captar 
l’atenció dels joves que estan rebent més informació a les xar-
xes socials, respon Rudy Pupin. Si heu d’adoptar els seus co-
dis, anem-hi! En cas contrari, deixem d’informar-los i ja no com-
plim la nostra funció de periodistes. Una aposta guanyadora: 
alguns vídeos d’ Alternatives Économiques han arribat al milió 
de visualitzacions i el compte acaba de celebrar el seu primer 
aniversari. Per a un mitjà prescrit als instituts, l’aposta és tant 
més gran com l’abolició del sector econòmic va amenaçar la 
seva capacitat d’arribar a aquest públic.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA

https://www.tiktok.com/@alter_eco/video/7196735333340417286?lang=fr


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Cada redacció té la seva pròpia especialitat a TikTok. Si Alterna-
tives Économiques explica la notícia amb Playmobil, Le Monde 
(764.000 abonats) prefereix utilitzar objectes quotidians, com 
les esponges. A Le Parisien (513.000 subscriptors), el periodis-
ta Mathieu Hennequin ho aposta tot per l’encarnació. El to no 
va ser fàcil de trobar immediatament. “Al principi, els meus caps 
em van trobar massa cautelós. Em van dir “deixa’t anar, ha de 
ser divertit”, confia el videògraf de 25 anys. Encoratjat pels co-
mentaris positius dels seus vídeos, el jove acaba de començar 
a posar-se dempeus. “Són dos barrets diferents, ell tempera. 
A Parisian, sempre em pregunto com serveix una vàlvula així 
al compte i és en interès del diari. Si encarno, no és per ego. 
Perquè els usuaris de TikTok, ofegats en un flux interminable de 
vídeos, no tenen bona memòria. Millor tenir un to reconeixible i 
unes quantes modes.

Boomer
La clau està en la capacitat d’enganxar el públic des dels pri-
mers segons, una mica com l’”atac”, és a dir, les primeres línies, 
d’un article. “A TikTok, l’humor és l’eina més eficaç per complir 
aquesta missió”, considera Syrianle Mejias, periodista del ser-
vei TikTok-Snapchat del món. Al cap i a la fi, fem informació en 
una plataforma on la gent ve a entretenir-se. També és el més 

difícil de manejar. A la vida, tothom pot adaptar els seus acudits 
a la persona que està al davant. A TikTok, l’algoritme pot impo-
sar la lectura de vídeos a milers de persones amb sensibilitats 
diferents i que no reaccionaran a l’humor de la mateixa manera. 
Aquesta observació no és certa per a tots els vídeos trobats a 
Internet. A YouTube, per exemple, el públic tria si llança o no un 
vídeo en funció dels seus interessos i subscripcions.

D’aquí la importància de ser conscients dels continguts produïts 
per la generació més jove. “La cultura dels memes i les ten-
dències d’Internet és una cosa que intento seguir amb aten-
ció, sinó puc caure ràpidament en el boomer”, explica Mathieu 
Hennequin. A Le Monde, Syrianle Mejias evoca el treball d’un 
funambulista. “Quan intentes ser divertit, hi ha moltes més pos-
sibilitats de ser ridícul. A partir d’aquest moment, tota la resta 
de la declaració esdevé inaudible. Per estar segurs d’adoptar el 
to correcte, les redaccions afavoreixen la contractació de joves 
periodistes. Sobretot perquè els menors de 30 anys manifesten 
una major confiança en els periodistes que s’assemblen a ells, 
com apunta un estudi del mensual nord-americà Editor & Pu-
blisher. (Fotografia: Marine Slavitch/INA)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Hi ha un robot a la redacció!
Per Robert Sendra / Report.cat

Quan llegim una notícia sobre l’evolució de la borsa, quan con-
sultem els resultats de les eleccions generals al nostre poble 
o quan ens volem informar sobre el temps que fa a la nostra 
comarca, és molt probable que ens trobem amb un text ela-
borat per la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia ha arri-
bat a les redaccions per quedar-se. I davant d’aquesta realitat, 
als periodistes ens poden sorgir dues preguntes més o menys 
desesperades: la primera, “perdré la feina?”, i la segona, “com 
m’adaptaré a la nova situació?”.

Per resoldre el primer punt, el millor serà preguntar-ho a algú 
directament implicat en la qüestió. “L’ús de la intel·ligència ar-
tificial en la redacció de notícies i articles ha augmentat en les 
darreres dècades, però encara hi ha molts aspectes de la feina 
de periodista que requereixen la interpretació humana i la ca-
pacitat de fer judicis morals”. Qui parla és ChatGPT, el sorpre-
nent xat de l’empresa de recerca OpenAI que funciona amb 
intel·ligència artificial. Podem dialogar amb ell per demanar-li 
informació, perquè ens escrigui un conte amb les nostres indi-
cacions o perquè redacti una notícia sobre el tema que li dema-
nem. Tot i que li falta precisió i no és un gran redactor, aprèn 
a partir de grans quantitats de textos i és capaç d’estructurar 
missatges amb sentit gràcies als algoritmes.

El xat diu que “encara” no ens hem de preocupar. La revolu-
ció de les màquines trigarà una mica, “encara”. Hi coincideix 
Susana Pérez Soler, periodista i doctora en Comunicació per 
la Universitat Ramon Llull. “Si volem un periodisme saludable, 
la tecnologia no hauria de substituir la persona: podem fer no-
tícies escrites per màquines, però això no ha de substituir els 
periodistes que tenen bona ploma”, afirma.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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Mentre recuperem la respiració, podem mirar d’entendre per-
què la indústria periodística s’està bolcant en la intel·ligència 
artificial. Per a aquesta experta, “es tracta de produir una gran 
quantitat d’informació d’una manera estandarditzada”. Per tant, 
“l’automatització de notícies es fa servir per alimentar Google, 
internet i el periodisme digital”.

Segons News automation and how to leverage it, informe de 
United Robots, crear notícies amb intel·ligència artificial permet 
augmentar el volum de continguts d’un mitjà i ampliar la capacitat 
de cobrir els fets, encara que siguin locals. Igualment, fa possible 
crear peces amb rapidesa, fins i tot en temps real, i resoldre les 
feines més feixugues de redacció o de cerca de dades perquè el 
periodista disposi de més temps de qualitat.
El periodisme de dades és l’especialització preferida de la IA. Pot 
processar les xifres, comparar-les, observar tendències i fixar-se 
en les desviacions d’algunes variables que podrien ser notícia. 
“El periodista ha de perdre la por a descarregar bases de dades 
que les institucions posen en circulació cada cop més”, assen-
yala Pérez, “i introduir els Excels en aquests tipus de plantilles”.

Generació automàtica de notícies.- Una de les eines 
d’intel·ligència artificial més utilitzades a les redaccions és la 

de l’empresa Narrativa. El Periódico, Mundo Deportivo o RTVE 
en són usuaris. El seu CEO, David Llorente, explica com fun-
ciona la generació automàtica de notícies: “amb els milions de 
notícies que hi ha, a les màquines els resulta senzill extreure 
patrons de textos que parlen de certs temes, com ara que el 
Barça ha guanyat per golejada o que la Borsa ha caigut deu 
punts, i generalitzar. A partir d’aquests patrons i de les dades, 
pot trobar el context”, apunta. Després, un equip d’editors 
d’automatització corregeixen les imprecisions del sistema i 
van creant una llibreria d’expressions vàlides i correctes que la 
intel·ligència artificial podrà fer servir en el futur per generar el 
contingut amb les frases adients.

En resum, la generació automàtica de notícies es produeix com-
binant plantilles de text amb dades objectives. Per a Llorente, 
aquest sistema facilita crear notícies sobre temes que el mitjà 
no cobreix, o bé oferir al periodista un primer esborrany que 
inclogui els fets perquè ell hi incorpori un capa de contextualit-
zació. “L’humà, a més de les dades estructurades o no, ha llegit 
llibres o coneix a algú que li ha aportat informació addicional. És 
massa informació com per a transmetre-la a una màquina i que 
aquesta tingui tot el context”, explica.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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El representant de Narrativa considera que, amb la intel·ligència 
artificial, el periodista guanyarà independència a l’hora de fer la 
seva feina i aconseguir dades. “Si el periodista està obert, pot 
sortir-ne molt beneficiat”, opina. Perquè així sigui, cal que el 
professional entengui la tecnologia i que la direcció del mitjà 
tingui clar què vol obtenir amb ella des del punt de vista estra-
tègic, segons Llorente.

Fact-checking i informació sobre desastres naturals.- 
L’auge de la intel·ligència artificial en el periodisme està co-
mençant a donar aplicacions molt concretes. És el cas de les 
eines de fact-checking. La startup periodística Newtral.es, 
per exemple, ha desenvolupat les eines de verificació de da-
des amb intel·ligència artificial ClaimDetection i ClaimHunter. 
S’encarreguen d’escoltar i detectar declaracions rellevants en 
els discursos polítics per tal d’estalviar centenars d’hores als 
periodistes verificadors.

Una altra eina innovadora és la plataforma EarthPress, que 
s’emmarca dins el projecte SnapEarth per desenvolupar aplica-
cions basades en l’observació de la Terra. Amb la intel·ligència 
artificial com a base, EarthPress és capaç de generar en temps 
reals continguts periodístics sobre desastres naturals, des de 

terratrèmols fins a incendis forestals. No només inclou articles 
generats amb intel·ligència artificial, sinó que també processa 
imatges per satèl·lit de les àrees afectades i recopila publica-
cions a les xarxes socials relacionades amb el desastre.

Arribats a aquest punt, només ens queda preguntar-li al xat 
d’OpenAI què podem fer els periodistes per adaptar-nos a la 
intel·ligència artificial que s’està instal·lant a les redaccions. 
Ens ofereix cinc consells: primer, “familiaritzar-se amb les 
aplicacions de la intel·ligència artificial en periodisme”; segon, 
“desenvolupar habilitats en anàlisi de dades; tercer, “treba-
llar en col·laboració amb equips tècnics”; quart, utilitzar eines 
d’intel·ligència artificial “com ara l’anàlisi de tendències en les 
xarxes socials o el processament automatitzat del llenguatge 
natural”. I, finalment, mantenir “la investigació, la verificació i 
la contextualització que són essencials per al periodisme de 
qualitat”.

Hi som a temps, “encara”.

(Per aprofundir més en l’article de Robert Seendra, El Butlletí 
de l’AMIC us facilita l’informe News automation and how to le-
verage it. CLICAR AQUÍ  (Infografia: Eidosmedia)
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És aquest el final de l’edat daurada de 
les xarxes socials?
Per Thomas Noland / J’ai un pote dans la com

Les xarxes socials estan a tot arreu de la nostra vida quotidiana. 
Cada dia hi dediquem diverses hores a la recerca d’informació 
útil o inútil, notícies de familiars o famosos, entreteniment va-
riat i variat. Estan tan arrelats a la nostra vida quotidiana que 
semblen essencials i irrompibles. I tanmateix... Des de finals 
del 2022, el món de les xarxes socials viu un període convuls. 
La caiguda de Meta a la borsa, els trastorns al capdavant de 
Twitter, un model de publicitat que lluita per renovar-se, preo-

cupacions per la salut mental dels seus usuaris... Les notícies 
a les xarxes socials no conviden a l’optimisme. Davant de tot 
això, sorgeix una pregunta: es tracta d’una crisi temporal o del 
signe d’uns trastorns més profunds que anuncien la fi de l’edat 
daurada de les xarxes socials?

Meta en el moment de l’elecció
A finals de 2021, l’empresa de Facebook va canviar el seu nom 
i direcció: el grup de Mark Zuckerberg, que té en compte Whats-
App i Instagram a les seves files, va prendre el nom de Meta 
i va anunciar la seva voluntat d’apostar-ho tot pel Metavers, 
percebut pel seu creador com a el futur d’Internet. Després de 
dominar el món de les xarxes socials als anys 2000 i 2010, 
Meta anuncia el color: la dècada del 2020 serà la dècada de la 
realitat virtual i dels mons virtuals. Una aposta agosarada... que 
fins ara ha resultat (molt) lluny de guanyar.

Si bé el concepte mateix de Metaverse lluita per convèncer les 
multituds i els diferents mons virtuals estan de moment més 
aviat deserts, la realitat de les xifres s’ha posat al dia amb Meta: 
la capitalització borsària del grup ha caigut gairebé un 70% des 
de l’agost de 2021 i el seu benefici net en el tercer trimestre del 
2022 es va reduir a la meitat. Una caiguda que no està exempta 
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de conseqüències: el novembre passat, Mark Zuckerberg va 
anunciar 11.000 acomiadaments, o el 13% dels 87.000 em-
pleats de Meta. Un terratrèmol per a una empresa acostumada 
a seguir un creixement sostingut des de la seva creació.

Tanmateix, Meta ha anunciat que vol continuar invertint en 
aquesta tecnologia, que creu que encara representa el futur. 
Una elecció que no sorprèn a Sophie Noël, directora general 
de Heaven, una agència de publicitat especialitzada en digi-
tal. “En els propers anys, podem esperar que el metavers sigui 
cada cop més important, especialment amb el creixement de la 
realitat virtual (VR) i la realitat augmentada (AR). Més enllà de 
Meta, Google, Apple i Amazon ja han invertit milers de milions 
de dòlars en realitat virtual i tecnologia de realitat augmentada, 
cosa que indica la importància que donen al futur del metavers”. 

Cal dir que les aplicacions potencials del metavers són molt 
vastes. “Podria utilitzar-se per a reunions socials, videojocs 
en línia, esdeveniments en directe, formació, educació i molts 
altres camps. Els usuaris fins i tot podrien comprar allà, diri-
gir negocis i treballar junts en projectes. A més, el desenvolu-
pament actual de les IA podria impulsar el metavers amb vies 
d’interacció interessants: “Les IA es podrien utilitzar per propor-

cionar assistents virtuals als usuaris del metavers, per analitzar 
les dades generades pels seus usuaris o per crear

Però aquest fiasco (temporal) del Metavers no és l’únic culpa-
ble d’aquesta crisi. Facebook, abanderat del grup, s’ha conver-
tit en una plataforma amb un públic envellit que lluita per reno-
var el seu model, especialment en publicitat. Després d’anys de 
“far-west” pel que fa a l’orientació publicitària, les consciències 
i sobretot els legisladors han despertat. La Unió Europea ha 
imposat el GDPR i Meta està pagant el preu. El dimecres 4 
de gener, l’empresa nord-americana va ser multada amb 390 
milions d’euros per incomplir el GDPR pel que fa a les seves 
obligacions pel que fa al tractament de dades personals amb 
finalitats de publicitat dirigida. Una multa que se suma a una 
llarga llista de sancions i que suposa un nou cop per a Meta, el 
model de negoci de la qual es basa precisament en la precisió 
de la seva segmentació publicitària.

Instagram a la recerca de renovació
I el pitjor és que Facebook no és l’única xarxa social que llui-
ta a Meta. Instagram, també imprescindible durant la dècada 
anterior, també s’enfronta a dificultats. La publicitat, que asse-
gura la rendibilitat de la xarxa, és destacada pels seus usua-
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ris. Més aviat discreta quan es va llançar la plataforma, ara és 
omnipresent, encara que signifiqui molestar als usuaris. A força 
d’aparèixer cada cop amb més freqüència als canals i històries, 
el contingut patrocinat s’està tornant intrusiu i fins i tot pot servir 
a les marques que ho paguen.

Com passa amb Facebook, per tant, es fa difícil que les mar-
ques es vegin d’una manera orgànica i natural. Els meta algo-
rismes evolucionen ràpidament i empenyen cada cop més cap 
a la compra de publicitat per compensar l’inevitable davallada 
de l’abast de les publicacions. Però més enllà d’aquest proble-
ma concret, Instagram s’enfronta a una dificultat molt més gran: 
el risc de quedar “obsolet” per la competència i la nova gene-
ració d’usuaris.

Quan Snapchat va aterrar amb el seu concepte d’històries efí-
meres i va amenaçar la seva hegemonia, Instagram no va dub-
tar ni un segon a segrestar el concepte en benefici propi. Un 
moviment agosarat que li havia permès tant renovar-se com 
mantenir el seu creixement. Quan TikTok i el seu format de ví-
deos curts virals van arribar, Instagram va repetir la maniobra 
llançant la seva pròpia còpia del concepte, els Reels.

Una bona idea sobre el paper, excepte que aquesta vegada els 
resultats no van estar a l’altura de les expectatives. Segons un es-
tudi realitzat pel Wall Street Journal mitjançant documents interns 
de Meta, els usuaris d’Instagram passen 17 milions d’hores al dia 
mirant Reels. Una xifra que pot semblar substancial... però que en 
última instància pesa poc davant els 200 milions d’hores que els 
usuaris de TikTok veuen diàriament a la xarxa social xinesa. Pitjor, 
un terç dels Reels serien còpies del contingut publicat a TikTok!

Aleshores, Instagram és una xarxa social en declivi? No se-
gons Sophie Noël.”Instagram actualment té una imatge enve-
llida, però Meta no ha dit la seva última paraula, així que seria 
prematur compondre sense Instagram. La xarxa també s’ha 
convertit en una plataforma important per al comerç electrònic, 
amb funcions de venda directa a l’aplicació. Això el converteix 
en una eina valuosa per a marques i empreses que busquen 
connectar directament amb els seus clients. A més, Instagram 
s’ha convertit en una plataforma important per a influencers i 
creadors de contingut. Instagram va introduir recentment un 
programa de recompenses per als creadors de contingut que 
utilitzen la plataforma per guanyar-se la vida, cosa que mostra 
la importància creixent dels creadors de contingut per a Insta-
gram. L’any que ve serà decisiu contra Tiktok i en un context 
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geopolític alterat, per veure com s’està recuperant Instagram. 
»Les apostes estan obertes!

Twitter al caos
Al costat d’aquestes dues 
xarxes socials històriques, 
Facebook i Instagram, una 
tercera plataforma també ha 
estat recentment al centre 

de greus trastorns: Twitter. El 27 d’octubre, després de diversos 
mesos de negociació, va caure la notícia: Elon Musk, ja cap de 
Space X i Tesla, va comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars. 
I és un eufemisme dir que els inicis de l’empresari al capdavant 
de la xarxa social estan agitats.

Com a primeres decisions, Elon Musk dissol tot el consell 
d’administració i acomiada la meitat dels 7.500 empleats. I per als 
que queden, té un missatge clar: treballar més, o marxar. Un ulti-
màtum que comporta la marxa de diversos centenars d’empleats.

Sempre guiat per la voluntat de rendibilitzar una xarxa que, se-
gons ell, perdria 4 milions de dòlars al dia, Elon Musk també va 
intentar muntar un projecte de subscripció de pagament per ob-

tenir la certificació... abans de suspendre-la ràpidament davant 
la proliferació de el robatori d’identitat. Si aquestes decisions 
poden semblar extremes, plantegen un punt interessant: la frà-
gil rendibilitat d’aquestes xarxes socials gratuïtes que depenen 
de la publicitat per guanyar-se la vida. Finalment, Twitter va 
anunciar el 3 de febrer l’arribada de la seva versió de pagament 
a França, Twitter Blue. Principal novetat: marques de colors per 
classificar els usuaris (mitjans de comunicació, agències go-
vernamentals, etc.). L’inici d’un nou boom o el cant del cigne?

TikTok, una successió perillosa?
Si les xarxes socials històriques lluiten per trobar un segon 
vent, aquest no és el cas de tots els jugadors de les xarxes 
socials. TikTok, l’última incorporació, està tenint així un èxit im-
mens. Per tercer any consecutiu, la xarxa social per compartir 
vídeos curts és l’aplicació més baixada del món, amb 672 mi-
lions d’instal·lacions, App Store i Google Play junts.

En tres anys, s’ha convertit en LA xarxa social imprescindible. 
Inicialment aclamat pels adolescents per la seva vessant viral 
i interactiva, ara és utilitzat per les empreses, que el convertei-
xen en un canal privilegiat per a la seva comunicació. Així, els 
ingressos publicitaris a TikTok han augmentat un 36% el 2022, 
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enfront de “només” el 5% de Meta. Què el preocupa? “És pos-
sible que TikTok pugui posar-se al dia amb les xarxes socials 
de Meta en termes d’audiència, però això dependrà de diver-
sos factors “, tempera Sophie Noël.”En particular, la capacitat 
de TikTok per seguir innovant, el seu èxit en nous mercats, la 
seva capacitat per mantenir el compromís de la seva comunitat 
d’usuaris i finalment la seva capacitat per desenvolupar-se en 
nous mercats en un context xinès. / Sensible als Estats Units. »

L’èxit de TikTok, tot i que és innegable, no està exempt de con-
seqüències. Igual que Meta, TikTok és al seu torn l’objectiu de la 
CNIL, que li va enviar una primera multa de 5 milions d’euros el 
29 de desembre. Igual que amb Facebook i Instagram, es critica 
per l’incompliment del GDPR, especialment pel que fa al tema de 
les cookies. Brussel·les també ha obert dues investigacions, inclosa 
una sobre una possible violació de les normes de privadesa del nen.

Sobre aquest tema, l’èxit viral de TikTok i els seus vídeos és 
preocupant des del punt de vista de la salut mental. El seu cos-
tat addictiu juntament amb la joventut del seu públic és acusat 
per alguns de perjudicar psicològicament els seus usuaris més 
joves. Una crítica formulada pel mateix Emmanuel Macron , 
que no va dubtar a afirmar que “el primer disruptor (psicolò-

gic), la xarxa més eficaç entre nens i adolescents, és TikTok. 
En particular, la precisió dels algorismes que impulsen els con-
tinguts d’una manera molt (massa?) eficaç i sobretot la manca 
d’informació sobre el seu mode de funcionament .

Per tant, les xarxes socials no estan (encara) mortes, però s’han 
de reinventar per continuar el seu creixement i allargar una mica 
més la seva edat daurada. Mentre les xarxes socials històri-
ques lluiten per renovar-se, les notícies dels darrers mesos han 
posat de manifest la fragilitat dels seus models econòmics, no-
tablement afeblits per regulacions cada cop més intransigents. 
Pel que fa a la propera generació, TikTok està experimentant un 
èxit innegable, però també ha d’afrontar molts reptes, ja siguin 
polítics o de salut mental. “Estem avançant cap a una renovació 
dels ecosistemes” , conclou Sophie Noël. “Ens estem prepa-
rant per donar suport als nostres clients des d’un panorama de 
Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn fins a un panorama més 
segmentat en el qual LinkedIn encaixarà en un ús més BtoC, 
TikTok però també Mastodon, BeReal i Discord, per no parlar 
de YouTube i Twitch. que sovint estan poc invertides. Aquest no 
és el final de l’edat daurada de les xarxes socials, sinó el final 
de l’edat daurada d’un determinat tipus d’ecosistema social”. 
(Infografies: PTC i jai-un-pote-dans-la.com)
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Un informe de Mèdia.cat constata 
que els SLAPP posen en perill el 
periodisme i la llibertat d’expressió
Per Comunicació21

Els litigis estratègics contra la participació pública, els anome-
nats SLAPP (per les sigles en anglès: strategic lawsuits against 
public participation), suposen una amenaça per al periodisme 
i la llibertat d’expressió. Així ho constata un nou informe de 
l’observatori Mèdia.cat. Elaborat pel periodista Pau Esparch, el 

treball analitza com empreses, organitzacions polítiques i sin-
dicals i poderosos utilitzen els tribunals per intentar controlar la 
informació que es difon.

L’estudi explica què són els SLAPP, argumenta per què són una 
amenaça, i fa una radiografia de casos periodístics a Catalunya 
dels darrers tres anys a partir de la recopilació del Mapa de la 
Censura de Mèdia.cat. A més, planteja la delimitació del feno-
men, els riscos de la jurisdicció actual, i la normativa europea 
que s’està preparant per frenar-lo.

L’informe conclou que donar a conèixer els SLAPP facilita que 
els casos tinguin més repercussió i que els afectats puguin tro-
bar suport. “Els periodistes, i en part també els mitjans, han de 
poder saber amb més facilitat quins passos han de seguir quan 
són víctimes dels SLAPP i necessiten un accés a recursos judi-
cials i econòmics per garantir la seva feina i continuïtat”, apunta 
l’autor.

L’estudi també alerta del perill de l’autocensura. “La professió 
hauria de fer un esforç per evitar que determinats temes, em-
preses o persones causin temor i ser capaç de plantar-hi cara 
amb noves publicacions”, indica.
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En paral·lel, el document insta a realitzar un control i seguiment 
dels litigis estratègics per “saber l’abast real del fenomen i po-
der impulsar campanyes conjuntes dins el sector periodístic”.

L’anàlisi dels casos recollits en el nou informe de Mèdia.cat 
mostra que “difícilment les denúncies acaben en sentències 
condemnatòries, però evidencien que els jutjats i les audiències 
provincials no tenen uns criteris unificats sobre com actuar”.

El Butlletí us facilita l’informe de Pau Esparch, per a Media.cat, 
titulat SLAPPS, les sigles que volen fer callar el periodisme. 
CLICAR AQUÍ (Infografia: Bruno Manser-Fonds)
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La majoria d’editors de premsa 
apostarà pels butlletins aquest 2023
Per Matthew Lynes, analista d’innovació de mitjans / Twipe Di-
gital Publishing

El 69% dels editors identifiquen els butlletins com un àmbit on 
posaran més recursos el 2023. Segons la patronal mundial de 
premsa WAN-IFRA, el 50% dels editors ja ofereixen entre 1 i 5 
butlletins, i l’altre 50% ofereix altres quantitats importants més. 
S’han atribuït molts motius a l’èxit dels butlletins en els darrers 
anys, com ara la recollida de dades dels usuaris i l’afegit de 
valor als paquets de subscriptors. Ens submergim en tres for-
mats diferents de butlletí que necessites conèixer per a la teva 
estratègia de butlletí 2023 per al teu periòdic.
  

Tipus 1: sessions informatives que augmenten la participació
Els butlletins informatius impulsen la implicació dels subscrip-
tors. Aquests solen ser diaris i són una finestra a les notícies del 
dia, exposant els lectors a les històries principals del dia. Les 
sessions informatives solen tenir dues formes: anuncis ePaper 
i sessions informatives diàries.

Els anuncis d’ePaper són activadors per aconseguir que els 
subscriptors interactuïn amb l’ePaper del dia. Actuen com a soci 
a la vida dels subscriptors i els guien a través de les històries 
que cal llegir. El butlletí ePaper del Daily Mail, per exemple, 
arriba cada dia a les 7 del matí i és un activador important per 
a la seva aplicació Mail+. Molts altres editors utilitzen aquesta 
estratègia push ePaper arreu del món.
 
Les sessions informatives diàries empenyen els subscriptors a 
interactuar amb altres històries als llocs web de notícies. Gene-
ren clics i fomenten l’intercanvi d’articles, exposant els lectors a 
històries que poden haver perdut l’edició dels dies o que s’han 
trencat al llarg del dia. L’editor danès Børsen té una actualitza-
ció a les 11 del matí per informar els seus subscriptors sobre 
les últimes notícies financeres abans de dinar. També publiquen 
Børsen Pro International, un butlletí publicat en anglès dissen-
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yat per impulsar la seva marca més enllà de Dinamarca que 
inclou les últimes notícies internacionals.  

La curació de les sessions informatives es pot fer de dues ma-
neres: editorialment o mitjançant la personalització. La cura 
editorial ofereix una selecció genèrica de històries per a tots 
els subscriptors del butlletí. Tot i que això dóna control total a la 
redacció, pot limitar l’exposició de tota la gamma d’històries als 
lectors. Les eines de personalització de recomanacions de no-
tícies, com ara JAMES, gestionen el contingut d’un a un, oferint 
a cada lector un conjunt d’històries personalitzades. JAMES uti-
litza un algorisme híbrid perquè els subscriptors estiguin expo-
sats a una barreja d’històries de tendència per rebre les notícies 
que necessiten saber, però també històries adaptades al seu 
comportament de lectura anterior. Per tant, els lectors estan ex-
posats al 80-90% del contingut del dia, mostrant més el treball 
de la redacció.  

L’automatització és una eina que es pot aprofitar tant mi-
tjançant butlletins informatius personalitzats com editorials. 
L’automatització estalvia temps a les redaccions centrant-se en 
el desenvolupament dels seus butlletins de notícies i permetent-
los centrar-se en el seu contingut. A Finlàndia, l’automatització 

JAMES és central per a l’estratègia de butlletí de Mediatalo 
Keskisuomalainen. Com a editor regional, algunes de les seves 
redaccions compten amb només dos periodistes entre el perso-
nal, el que significa que l’automatització és crucial per a la seva 
estratègia de butlletí.

Tipus 2: Immersió profunda construint relacions
Els butlletins d’immersió profunda proporcionen contingut i opi-
nió detallats. Tradicionalment venien en formats com “Carta de 
l’editor”, però amb el creixement de plataformes com Substack 
a finals de 2010 molts periodistes van decidir desenvolupar 
els seus propis butlletins de lectura llarga. Aquests butlletins 
tenen un to personal i se centren en temes de nínxol o àrees 
de notícies. Això els ajuda a construir relacions amb els lectors 
i informar-los.
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Els butlletins d’immersió profunda solen ser menys freqüents 
que els resums, ja que estan escrits i comissariats de manera 
editorial (de moment), cosa que requereix més temps. També 
vol dir que requereixen més esforç per llegir dels subscriptors. 
Dins d’aquests butlletins de notícies, espereu moltes preses i 
opinions. Aquests butlletins solen incloure un element de subs-
cripció gratuïta amb avantatges només per a subscriptors, com 
ara edicions addicionals o contingut i accés exclusius.

El butlletí “Carta de l’editor” de l’Oregonian afegeix una cara 
humana als seus informes a través del seu to personal. El but-
lletí sovint aborda els comentaris dels lectors i es submergeix 
en les respostes perquè els lectors se sentin escoltats. “Carta 
de l’editor” també inclou dades de contacte per promoure la 
transparència i l’obertura amb els seus lectors.

Al Regne Unit, el butlletí de xafarderies esportives i el favorit personal 
The Upshot es publica tres vegades per setmana. El seu butlletí de 
divendres és gratuït i s’endinsa en històries esportives que els mitjans 
de comunicació no s’atreveixen a tocar. Amb una subscripció a Up-
shot Gold, els subscriptors tenen accés exclusiu a una edició domini-
cal “Old Gold” que reflexiona sobre una història d’esports retro i una 
edició de dimecres que es submergeix en històries d’or exclusives.

  

Tipus 3: resums que donen visites ràpides de les històries 
principals
Els resums, com les sessions informatives, ofereixen una ins-
tantània de les històries principals del dia o de la setmana. El 
que els diferencia, però, és la profunditat que ofereix. Els re-
sums ofereixen una informació sobre les principals històries del 
dia perquè els subscriptors del butlletí no hagin de fer clic a la 
història completa. Pretenen estalviar temps al subscriptor. Amb 
el resum que s’ha de proporcionar, aquests butlletins tendeixen 
a ser redactats editorialment. Els resums solen ser butlletins 
diaris o setmanals, i alguns editors els aprofiten com a opor-
tunitat per actualitzar els lectors de noves històries que s’han 
trencat o s’han desenvolupat al llarg del dia.
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L’Athletic té un butlletí informatiu “Diari de futbol informatiu” que 
ofereix als subscriptors resums de les notícies més destacades 
del dia. A continuació, cada resum inclou un enllaç a l’article 
complet per llegir més sobre l’aplicació.

Potser l’exemple més potent de butlletí de resum prové d’Axios 
centrat en la brevetat intel·ligent. El seu butlletí de Tendències 
de mitjans de Sara Fischer ofereix el resum de les històries 
dels mitjans més importants del dia. Cada història es divideix 
en petits blocs intel·ligents per oferir als subscriptors els detalls 
que cal conèixer de cada història. Aleshores, els lectors poden 
anar a fer la seva pròpia recerca per obtenir informació més 
detallada sobre cada història.

Les xarxes socials apareixen com una nova plataforma de 
butlletins. Tot i que Twitter va tancar Revue i el Butlletí de fina-

lització de Facebook, les plataformes de xarxes socials encara 
confien en el potencial dels butlletins i ofereixen una alternativa 
al correu electrònic. Els butlletins de LinkedIn han demostrat 
ser un centre d’innovació i experimentació. Qualsevol tipus de 
butlletí es pot configurar a LinkedIn i s’envia directament a la 
bústia de notificacions i correu electrònic dels subscriptors del 
butlletí. També és fàcil convidar connexions a subscriure’s, de 
la mateixa manera que convidar-les a seguir una pàgina de 
LinkedIn. Editors com Forbes, The Financial Times i L’Opinion 
ja han aprofitat Butlletins de notícies de LinkedIn. 

Els butlletins de WhatsApp també han passat al primer pla. 
Els editors han experimentat anteriorment amb WhatsApp, 
però els butlletins són una nova manera de fer-ho. Els butlle-
tins de WhatsApp utilitzen la funció de difusió i són una forma 
més informal d’iniciar un butlletí. La inscripció requereix només 
dos clics i cap adreça de correu electrònic. La seva freqüència 
depèn del creador, que pot publicar-hi amb tanta freqüència o 
poques vegades com vulgui. El fet que es trobin en una apli-
cació significa que ja estan optimitzats per a mòbils i poden 
incloure fàcilment elements que no són de text, com ara vídeos 
i fitxers. Els butlletins es poden compartir fàcilment mitjançant 
enllaços i es poden enllaçar directament a un WhatsAppgrup. 
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També es poden crear comunitats amb els membres més com-
promesos dels butlletins que es poden afegir als xats de grup 
privats. (Infografies i gràfics: Twipe Digital Publishing)
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La intel·ligència artificial i la compra 
de mitjans
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunica-
ció / Comunicació21

El Mobile World Congress de Barcelona és un aparador de 
somni. L’irreal es percep real. El nou espai immersiu mostra 
i demostra tecnologies avançades, com les aplicacions de la 
intel·ligència artificial i la realitat virtual, entre d’altres igualment 
innovadores.

Des del punt de vista de la comunicació i la publicitat, la IA és 
segurament l’aportació més significativa per al futur immediat. 
Però no és pas una novetat en el sentit més ampli de la paraula.

Un tertulià de Catalunya Ràdio mostrava el seu entusiasme la 
passada setmana sobre l’enorme interès de la IA en la compra 
de publicitat. D’acord, però recordem, per exemple, que la com-
pra de mitjans no va esperar pas que ChatGPT entrés a l’era 
de l’automatització, l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència 
artificial generativa.

Òbviament, la IA neix amb l’objectiu de fabricar màquines 
intel·ligents que desenvolupin capacitats similars a les de 
l’ésser humà. Per a molts, això que sona tant del futur, és cada 
cop més una realitat que ja conforma el present. D’aquí que, 
amb coneixements que aviat semblaran incipients, el seu ús 
estigui molt estès i hagi envaït sectors com el de la publicitat i 
el màrqueting .

És fefaent que l’auge dels mercats programàtics i publicitaris (o 
d’intercanvis d’anuncis) s’han enriquit durant anys amb molts 
models d’aprenentatge automàtic que permeten als algorismes 
aprendre de les dades recopilades per optimitzar les estratè-
gies de compra de mitjans. Fa un parell de setmanes, en la 
presentació del darrer estudi d’Havas Media, Masaki Halle, 
responsable de dades d’aquesta multinacional, recordava que 
“estem acostumats a confiar a les eines de compra la gestió de 
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l’optimització de la distribució de les campanyes durant molt 
de temps amb relació a objectius mesurables immediatament, 
seleccionar impressions en funció dels senyals disponibles i 
gestionar les ofertes impressió per impressió, cosa que només 
pot fer una màquina. Tots els mitjans on la distribució d’inventari 
s’opera en temps real per un sistema de subhastes, ja sigui 
un intercanvi d’anuncis, Google Ads o xarxes socials, es veuen 
afectats per l’automatització des de fa més de deu anys”.

Aleshores, quina és la novetat de les anomenades intel·ligències 
artificials generatives per al sector dels mitjans? També ho va 
explicar Masaki Halle: “El veritable avenç està en la quantitat 
gairebé infinita de paràmetres que ara la IA és capaç de tenir 
en compte on els algorismes més antics recopilaven un nombre 
reduït de senyals. La IA s’ha convertit en un generador, pren 
decisions i genera creacions: s’acosta a la perfecta autonomia 
i omnisciència mentre que els algorismes d’autoaprenentatge 
segueixen camins extremadament marcats pels paràmetres 
donats pel comerciant de mitjans”. Una evolució que aquest 
expert veu materialitzar-se més aviat en productes del tipus Ad-
vantage+ de Meta, i Performance Max de Google.

De fet, on fins ara l’automatització només es feia en un sol ca-
nal, una sola palanca i un sol format (bàners a la web oberta, 
vídeo a Meta), aquests nous sistemes s’estan convertint en 
multicanal i multiformat. Performance Max ofereix a la cerca 
YouTube, Maps, la xarxa de Display de Google, l’inventari de 
google.com (Discover) i molt més. A tot això, mentre que abans 
era el publicitari qui configurava tots els elements de la cam-
panya (creacions a impulsar, segments d’audiència a orientar, 
ubicacions i mitjans de distribució a afavorir), ara és la IA qui 
s’encarrega de tot. Tan fàcil com fixar un pressupost i un ob-
jectiu i la IA gestiona gairebé tota la resta. Els experts en diuen 
intel·ligència artificial generativa (generative AI).

L’optimisme ens fa entreveure que amb la IA arribarem fins a 
la fi del món. No hi haurà límits? Com solucionem, doncs, opa-
citat, imatge i volum? Esborrem els mètodes actuals? No, clar 
que no. Hem d’aferrar-nos als canvis sense perdre cap valor.
De canvis i d’adaptació se’n parla en la introducció al mòdul 
de la Universitat Oberta de Catalunya Agències de Publicitat, 
agències de mitjans i legislació publicitària, dels professors 
Elena Fernández i David Alameda. Se’ns diu: “La indústria pu-
blicitària es mou en un escenari farcit de canvis, en què es des-
envolupen marques, agències, mitjans i consumidors en una 
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nova relació. Les empreses i organitzacions afronten noves 
necessitats de comunicació i, per tant, modifiquen les seves 
estratègies de màrqueting i publicitat. Això repercuteix en el 
paper que exerceixen les agències de publicitat i de mitjans, 
que redefineixen les seves estructures en aquesta cerca de 
l’adaptació. De la mateixa manera, les agències de publicitat 
i de mitjans aposten pel seu capital humà per afrontar el repte 
llançat per les empreses anunciants i per les noves tecnologies 
i, com mostren les dades, amb tot just uns quants anys han 
convertit internet en el mitjà publicitari amb més creixement”.

En resum, la publicitat està treballant en una nova direcció: 
construir un diàleg permanent entre els consumidors, els ciuta-
dans i les marques d’empreses i institucions. Cerca crear vin-
cles estables i emocionals –engagement– a través de noves 
estratègies publicitàries centrades en els mitjans directes i inte-
ractius, i menys en els convencionals.

Estimo que la il·lusió amb la qual hem rebut la intel·ligència 
artificial és un revulsiu que facilita canvis i noves estructures 
de treball. A més, resulta de vital importància en la compra de 
mitjans i, per tant, és seguida de ben a prop i amb els ulls ben 
oberts per tots els editors del sector de la comunicació.

La intel·ligència artificial generativa, de la qual en parlo més amunt, 
és una branca important dins del món de la IA. S’enfoca en la crea-
ció de contingut o solucions noves de manera autònoma a partir 
dels patrons i relacions apreses en un conjunt de dades, i gairebé ja 
és d’ús massiu. Ara bé, encara que fos il·lusori oposar-se a aquesta 
evolució, tres grans límits venen a marcar el seu desenvolupament, 
començant per l’opacitat amb què es gestionen actualment.

Sigui a Google o a Meta, el comprador de mitjans navega per la 
vista, confiant gairebé cegament (paradoxalment) en la màqui-
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na. L’accés extremadament limitat que s’ofereix a les dades 
dels informes de campanyes també és una opció estratègica de 
la plataforma. La conseqüència és que el comprador no és ca-
paç d’avaluar i controlar el valor real que genera la campanya, 
no aprèn res i, cirereta del pastís, s’exposa a possibles conflic-
tes d’interessos per quan les plataformes poden impulsar els 
inventaris que li convinguin en detriment del real interès per la 
campanya.

La IA només aprèn del que veu, de manera que no pot servir 
campanyes de marca, almenys de moment. Aquest és el segon 
límit. “La IA llança la campanya i captura dades per saber què 
porta a una conversió. Però si no és capaç d’observar el resul-
tat, no pot aprendre: és el cas de totes les campanyes d’imatge, 
on els estudis posteriors són necessaris”, comenta Masaki Ha-
lle, precisant que Google ja havia experimentat a YouTube amb 
l’eina TrueView for Intent, un sistema d’automatització de lliura-
ment amb relació a un objectiu d’imatge en si a partir de les mi-
nienquestes desplegades durant les campanyes. “Aquest pro-
ducte va romandre com a molt confidencial i es va suspendre 
ràpidament, cosa que sembla demostrar que és difícil trobar un 
sistema que funcioni bé en campanyes de marca”.

I el tercer límit: perquè la IA funcioni, necessita moltes dades 
sobre els usuaris i els seus viatges. “A Google i a Meta no hi ha 
cap problema, tenen una massa i una enorme varietat de dades 
sobre les seves audiències. Però a l’altra banda de la tanca, en 
el món obert d’internet, la realitat és molt diferent. El volum de 
dades és limitada i la possibilitat de creuar-les cada cop més 
compromesa amb la finalització de les cookies de tercers”, con-
clou l’especialista.

Som on som i, en aquest context, és fonamental que els pro-
fessionals del màrqueting i la publicitat en línia s’adaptin a les 
necessitats actuals. No n’hi ha prou i només de crear contin-
gut atractiu, importa que l’experiència quedi en el record del 
consumidor i que el comprador de mitjans ratlli la perfecció en 
benefici dels editors, els anunciants i la mateixa ciutadania en 
general.

La unió de publicitat i intel·ligència artificial ja no és ciència-fic-
ció. És una realitat que jugarà un paper determinant en el futur 
del sector de la comunicació. Les innovacions tecnològiques 
suposaran una proposta comercial més personalitzada, que es 
traduirà en un augment dels guanys per a les empreses.
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Com diu molt bé en la seva publicitat l’agència Rebold: “Grà-
cies a la IA, per a una marca arribar al client ideal s’ha convertit 
en una ciència exacta”. Cal saber si la compra de mitjans afa-
vorirà o perjudicarà (encara més) la comunicació de proximitat. 
Si es vol, pot ajudar; però només si es vol. Som davant una 
gran oportunitat. (Infografies: Capgemini i Comunicare)
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Roger Palà: “Alguns mitjans catalans 
estan molt lligats a una cultura 
periodística hereva del pujolisme”
Per Quim Miró / Comunicació21

Roger Palà i Balanyà (Barcelona, 1978) és periodista, coordi-
nador i soci fundador de Crític, un mitjà cooperatiu especialitzat 
en periodisme d’investigació i anàlisi crítica de la realitat social 
i política de Catalunya. A Comunicació 21, Palà posa en valor 
el paper que juguen els mitjans independents/cooperatius del 
nostre país.

Crític camina cap a la seva dècada. Què ha aportat la ca-
pçalera en l’ecosistema comunicatiu del país?
Crític, juntament amb altres mitjans que van aparèixer en aquell 
moment, va provocar una sacsejada en el panorama comunica-
tiu, i intentem trasbalsar les regles del joc. Sobretot en l’aposta 
per la subscripció i la implicació d’una comunitat que sosté els 
projectes comunicatius. Gairebé una dècada després conside-
ro que aquesta aposta s’ha consolidat. I vam aparèixer quan 
els mitjans de comunicació vivien una triple crisi: econòmica, de 
format i de legitimitat, que continua vigent.

Els mitjans han perdut legitimitat?
En perden quan el quart poder (com es coneix la premsa) se 
situa tan a prop d’altres poders com el polític i l’econòmic. Pas-
sa a l’Estat espanyol i també a Catalunya. Aquest lligam, de 
vegades, és conseqüència de la dependència en major o menor 
grau de la publicitat institucional i de les subvencions, però no 
s’explica només per això. També existeix una cultura periodísti-
ca que es tradueix en una sèrie de consensos que polítics i so-
cials els mitjans assumeixen en major o menor mesura. Passa 
a tot arreu. Qüestionar aquests consensos té costos. A Catalun-
ya, per exemple alguns mitjans catalans estan molt lligats a una 
cultura periodística hereva del pujolisme.
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Què vols dir?
Tota cultura periodística que es tradueix en una forma concre-
ta de mirar el món. En aquest cas, en una forma de mirar el 
país. Això té implicacions a l’hora de decidir de quins temes 
parlem, com els enfoquem o a quines fonts donem prioritat. 
Alguns mitjans catalans poden considerar, per exemple, que la 
seva tasca més rellevant és fiscalitzar el poder polític espanyol. 
Està clar que és molt important i no podem deixar de fer-ho, 
però nosaltres creiem que això no ha d’anar en detriment de la 
fiscalització del poder polític català. Des de Crític, precisament 
perquè reivindiquem un espai de comunicació autocentrat, te-
nim com a prioritat la fiscalització del poder polític i econòmic 
català. Seria una irresponsabilitat per part nostra deixar aques-
ta tasca en mans dels mitjans espanyols.

És el que fa Crític?
Sí, però com Crític també han aparegut periodistes i altres mi-
tjans que estan intentant fer-ho diferent, amb apostes per fun-
cionar d’una altra manera. No som els únics ni els millors, al 
contrari: ens queda molt camí per recórrer. Crític va néixer, en 
certa forma, com una impugnació al model empresarial dels 
grans mitjans de comunicació corporatius, i també per qüestio-
nar aquestes dinàmiques periodístiques hereves de la cultura 

del pujolisme. Tenim una altra mirada sobre Catalunya, i creiem 
que aquest és un dels factors que ens ha permès consolidar el 
nostre espai.

La vostra manera d’explicar Catalunya és impugnar la clas-
se econòmica i, sobretot, la classe política de la dreta?
Fiscalitzem aquelles institucions que exerceixen el poder. I a par-
tir d’aquí, hem posat tota l’energia en el dret d’accés d’informació 
pública, un dret que s’exerceix molt poc a Catalunya, i les admi-
nistracions posen traves constants. Aquesta estratègia genera 
una relació conflictiva amb el poder. Ens hi trobem diàriament.

Abandereu el periodisme d’investigació.
Hem posat l’accent en l’exercici del periodisme d’investigació, 
que no de filtració, que són dues coses diferents que sovint es 
confonen. Les nostres tres potes han estat la investigació pe-
riodística, l’slow journalism, i l’aportació de veus crítiques que 
no formaven part en el mainstream dels mitjans de comunicació 
i que actualment hi tenen cabuda. Estem contents del fet que 
algunes de les veus que van escriure a Crític durant els primers 
anys avui són habituals dels espais d’anàlisi dels mitjans de co-
municació més massius. Hem de continuar cercant noves veus 
crítiques i dissidents.
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Crític ha contribuït al fet que els continguts dels mitjans tra-
dicionals posin l’accent en temàtiques que són l’essència 
de la seva capçalera?
Seria molt pretensiós dir que és gràcies a Crític. Els mitjans 
tradicionals fan molt bé la seva feina, i han detectat que aques-
tes veus a qui abans no donaven espai també necessiten ser 
representades. Hem arribat a una mena de majoria d’edat, en 
un context social i polític on els canvis van cada cop més de 
pressa. Però hi ha altres reptes de Crític que no hem aconse-
guit, hem de ser autocrítics.

Quins?
En citaria un parell: el model de subscripcions i l’impacte i la in-
fluència social. D’una banda, és molt difícil consolidar un model 
sostenible que es basi exclusivament en les subscripcions; així 
i tot, l’hem consolidat tenint en compte que generen el 30% dels 
nostres ingressos. I de l’altra, els mitjans independents encara 
no som capaços de marcar agenda. Sí que hi ha alguns casos, 
com ara la Directa, que ha generat un impacte fort amb el cas 
de les infiltracions policials que la resta de mitjans han seguit. 
Però no passa de forma habitual. I aquest és un repte pendent.

(...)

En els darrers anys han aparegut noves capçaleres digitals 
a Catalunya. Hi ha espai per a totes?
Fa anys que sento a parlar de fusions i desaparicions, però, de 
moment, totes continuen vigents i actives amb més o menys 
precarietat. No seré jo qui digui si n’hi ha moltes o poques. 
També es fa la mateixa reflexió amb els mitjans independents 
i cooperatius.

Els mitjans independents/cooperatius i els tradicionals són 
complementaris per als lectors?
Sí, per descomptat. I diria més: els lectors dels mitjans indepen-
dents/cooperatius traspassen molt més cap als mitjans tradicio-
nals que no pas a la inversa. Crític és un mitjà complementari, 
però no dona una visió àmplia de tota l’actualitat.

El Butlletí us convida a llegir sencera aquesta entrevista de 
Quim Miró en aquest enllaç. (Fotografia: Joanna Chichelnitzky/
Comunicació21)

https://comunicacio21.cat/entrevistes/roger-pala-alguns-mitjans-catalans-estan-molt-lligats-a-una-cultura-periodistica-hereva-del-pujolisme/
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