
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

17/03/2023

n
ú

m
e

ro 460

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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 editors es preparen per a un 
període marcat per la incertesa
Per Teemu Henriksson, editor de recerca / World Associstion of 
News Publishers

L’estudi World Press Trends d’enguany fa una lectura aclapara-
dora després de l’optimisme de l’informe anterior. L’estat d’ànim 
del sector ha canviat i els editors es troben en un entorn em-
presarial més impredictible a causa d’una sèrie de reptes, com 
ara els alts nivells d’inflació, l’augment dels costos del paper i la 
impressió, així com els canvis en curs als mercats publicitaris.

El canvi en el sentiment empresarial és un dels principals re-
sultats del nou informe World Press Trends Outlook. Com en 
els anys anteriors, l’anàlisi es basa en una enquesta en línia 
distribuïda als líders del sector. 167 executius de notícies de 
62 països van participar a l’enquesta a la tardor del 2022. Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) i Zenith col·laboren en l’estudi 
aportant indicadors clau de rendiment (ingressos globals i cir-
culació). Per obtenir informació sobre el públic, es compte amb 
l’especialista en anàlisi Chartbeat. Aquests són alguns dels 
principals resultats de la investigació 2022-2023.

  
La confiança empresarial pren un cop
Els diversos reptes i riscos en curs han passat factura pel que 
fa al sentiment empresarial, ja que més de la meitat dels en-
questats (55,4%) van dir que eren “pessimistes” sobre els pro-
pers 12 mesos. Això representa un canvi significatiu respecte al 
rebot de la Covid de l’informe anterior, ja que l’any passat més 
del 80% va dir que era optimista.

L’estat d’ànim és una mica més positiu quan les editorials con-
sideren les seves perspectives a mitjà termini, ja que el nivell 
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de pessimisme baixa lleugerament (46,4%) quan se’ls pregunta 
als participants de l’enquesta sobre les seves perspectives per 
als propers tres anys. Però també hi ha un grup d’editorials que 
veuen el futur amb força positivitat: gairebé un terç (31%) s’han 
mostrat “molt optimistes” sobre on serà el seu negoci d’aquí a 
tres anys.

Creixement dels ingressos impulsat en gran part per les 
economies en desenvolupament
D’altra banda, i malgrat les perspectives força pessimistes, els 
editors són en general optimistes sobre els seus ingressos, i 
més que l’any passat. Per al 2022, els enquestats van preveu-
re que els seus ingressos creixessin un 16,4% en comparació 
amb el 2021. L’any passat, els enquestats preveien que els in-
gressos creixessin un 7,3% interanual.

Un cop d’ull a les dades mostra que especialment els editors de 
les economies en desenvolupament tenen grans expectatives 
pel que fa al desenvolupament dels seus ingressos. Les empre-
ses d’aquests mercats esperaven que els ingressos augmentin 
un 24% interanual per al 2022, mentre que els enquestats de 
les economies desenvolupades van dir que esperaven que els 
ingressos creixessin un 8% el mateix any.

La diversificació dels ingressos està en marxa
Pel que fa al seu model de negoci, els editors asseguren que 
els ingressos de la publicitat i dels lectors segueixen sent les 
fonts d’ingressos més importants, representant de mitjana el 
47,7% i el 35,8% dels seus ingressos respectivament.

D’altra banda, els ingressos procedents de nous tipus d’activitats 
(com ara esdeveniments, publicacions contractuals i comerç 
electrònic) representen el 16,7% dels ingressos totals, respecte 
al 13,2% de l’any passat. Els editors també van dir que els seus 
ingressos procedents de noves activitats van augmentar un 
21,5% durant els darrers 12 mesos, la qual cosa la converteix 
en la seva àrea d’ingressos de més ràpid creixement.

Tot i que disminueix, la impremta continua tenint un paper clau: 
conjuntament, la publicitat impresa i la circulació impresa ge-
neren més de la meitat (53,5%) dels ingressos totals observats 
pels enquestats, per sota del 56,1% de l’any passat.

Àrees editorials i de producte principals per a despeses i 
inversió
Com en anys anteriors, els costos editorials i de continguts són 
l’àmbit de despesa més important de les editorials de notícies, 
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que representen el 32,4% de la despesa total, pràcticament 
igual que l’any anterior.

Els costos d’impressió, però, han experimentat un creixe-
ment substancial: ara representen el 19,6% dels costos, més 
que el 14,5% de l’any passat, probablement com a resultat de 
l’augment dels costos d’energia i materials a nivell mundial.

Pel que fa a les àrees d’inversió, els nostres enquestats van 
indicar el desenvolupament de productes i l’R+D (88%) com a 
prioritat màxima, seguit dels ingressos dels lectors i altres fonts 
d’ingressos, així com la inversió en publicitat (totes el 84%).

Mirant cap al futur: centreu-vos en la IA i els esdeveniments
Tenint en compte el nivell actual d’atenció a les noves eines 
d’IA, potser no és d’estranyar que molts editors vegin la IA com 
un canvi de joc entre les tecnologies noves i emergents: més 
de dos terços (69%) van dir que la IA tindria l’impacte més gran 
en el seu negoci en els propers dos o tres anys. Altres tecno-
logies que els editors segueixen de prop inclouen 5G (28%) i 
Metaverse (16%).

  

Pel que fa a l’evolució futura del seu model de negoci, els 
editors esperen que la diversificació continuï ràpidament, an-
ticipant que les noves fonts d’ingressos esdevinguin una part 
encara més substancial de la seva estructura d’ingressos. Els 
enquestats per l’estudi World Press Trends d’enguany van dir 
que preveien que gairebé el 24% dels seus ingressos totals 
provindrien de fonts publicitàries i no lectores durant els propers 
12 mesos.
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Dins de la categoria de noves fonts d’ingressos, els esdeveni-
ments segueixen sent l’àrea més important, amb aproximada-
ment un terç dels enquestats tant als països en desenvolupa-
ment com als desenvolupats que la destaquen com una activitat 
focal en un futur proper. El comerç electrònic, les associacions 
amb plataformes i els models de pertinença el segueixen com 
altres nous fluxos d’ingressos que els editors esperen centrar-
se en els propers 12 mesos. (Gràfics: WAN-IFRA)

El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir el report de WAN-IFRA 
World Press Trends Outlook 2022-2023 “L’enquesta, anàlisi i 
informe global anual sobre el negoci i les prediccions dels edi-
tors”. CLICAR AQUÍ  
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Ull: així suplanten diaris i mitjans 
de comunicació per fer estafes amb 
inversions en criptomonedes
Per Tecnologia – Revista Semana

Ciberdelinqüents han llançat una campanya d’estafes phishing en 
què suplanten la identitat de mitjans de comunicació, a través de 
l’enviament de correus electrònics amb notícies falses de cripto-
monedes, amb què obtenen la informació personal de la víctima.

Així ho assenyalen l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) i 
la companyia de ciberseguretat Panda, que han registrat casos 
d’aquesta campanya de pesca a través de la suplantació de 
diversos diaris en línia.

En concret, els estafadors envien correus electrònics sota el 
nom d’algun d’aquests periòdics, que inclouen testimonis falsos 
de persones famoses i amb reputació en línia per informar so-
bre “grans oportunitats d’inversió al criptomercat”.

En aquest sentit, els ciberdelinqüents aprofiten que hi ha molts 
usuaris subscrits a diversos mitjans de premsa digital i llegeixen 
els butlletins informatius amb regularitat per facilitar l’engany. 
D’aquesta manera, utilitzen correus electrònics que semblen 
legítims i que venen d’una adreça coneguda.

Tal com explica Panda a través d’un comunicat, els estafadors 
usen les criptomonedes com a ganxo, ja que cada cop hi ha 
més persones que busquen invertir en aquest actiu digital. En 
aquest cas, la tàctica emprada per a l’atac phishing comença 
amb els enviaments de correus electrònics de capçaleres cone-
gudes amb enllaços a notícies falses.

Aquests correus no disposen d’un assumpte per no especificar 
de què tracta la notícia i aconseguir que l’usuari obri el correu 
electrònic. Pel que fa a les bústies de correu per enviar la notí-
cia, Panda detalla que s’obtenen de registres d’usuaris d’altres 
víctimes del frau, que acaben proporcionant les vostres dades.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Un cop obert el correu electrònic en qüestió, si l’usuari punxa 
a l’enllaç adjunt, se’l redirigeix a una suposada notícia de la 
web del diari. Tot i això, la web de la notícia, que inclou infor-
mació fictícia sobre la inversió en monedes digitals, és falsa. A 
més, tots els elements de la web sobre els quals feu clic por-
ten l’usuari a una mateixa URL, que es basa en un formulari 
d’inscripció.

El formulari sol·licita informació personal com el nom i els cog-
noms, el correu electrònic i el número de telèfon. Un cop agre-
gada aquesta informació, l’actor maliciós ja ha aconseguit el 
80% de la seva estratègia, segons detalla Panda.

Finalment, l’última etapa de la ciberestafa es completa quan, 
després d’emplenar el formulari, es demana a l’usuari que resta-
bleixi la contrasenya del correu electrònic. Amb això, l’estafador 
robarà les credencials d’accés. Després, a la safata d’entrada, 
la víctima trobarà un correu amb el remitent de la mateixa pàgi-
na web des d’on ha emplenat el formulari.

En aquest correu, se li demana a la víctima prémer el botó 
d’Activar compte, de manera que el ciberdelinqüent obtindrà 
accés al compte personal de l’email per suplantar la identitat de 

la víctima i tenir un control total dels correus. Fins i tot, podrà 
enviar missatges falsos, amb qualsevol tipus d’enllaç o arxiu 
fraudulent.

A més, segons explica el mànager de Global Consumer Ope-
rations de Panda Security, Hervé Lambert, l’únic inconvenient 
d’aquesta estafa no és l’enviament de correus propagant aques-
ta notícia falsa, sinó que té accés a “tota la informació personal 
que tinguem allotjada al nostre correu electrònic”. El que pot 
comportar “una altra sèrie de delictes derivats com l’extorsió o 
el ciberxantatge”, ha advertit. (Infografia: BeInCrypto)

La CCMA prepara una plataforma de 
streaming a l’estil Netflix

La Corporació Catalana de Mi-
tjans Audiovisuals (CCMA) ja té 
sobre la taula un nou full de ruta. 
L’ens ha presentat el nou Pla 
Estratègic que abasta el període 
2022-2028 i que contempla com 
a objectius reforçar la informa-
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ció i els continguts de servei públic, un nou model de captació 
d’ingressos i accelerar-ne la transformació digital.

Amb aquests tres pilars es fonamenta el projecte d’innovació 
més destacat del consell presidit per Rosa Romà: la creació 
d’una plataforma de streaming d’accés universal per competir 
amb altres plataformes i garantir l’accés de la ciutadania a con-
tinguts en català a l’entorn digital”.

La plataforma vol ser el gran aparador de continguts en català. 
El propòsit és que l’OTT ofereixi tant continguts propis de la 
corporació -l’accés dels quals es preveu que sigui gratuït- com 
posar-ho al servei de generadors de continguts en català. Ser 
agregadors de continguts de tercers amb grans equipaments, 
que tinguin desenvolupada les seves plataformes, com de pe-
tits creadors que no tinguin capacitats suficients per desenvolu-
par la seva pròpia tecnologia.

L’objectiu és tenir un producte viable a finals del 2023 o princi-
pis del 2024, i a partir d’aquí, com totes les tecnologies, aplicar 
millores contínues.  La CCMA vol reorientar la seva estratè-
gia per incrementar els ingressos de publicitat convencional, 
potenciar vendes de continguts i drets, aprofitar als mitjans de 

venda el marxandatge i captar més fons públics de les diverses 
institucions, inclosos fons Next Generation per al desenvolu-
pament de la plataforma. (Font: MAE – infografia: Panorama 
Audiovisual)

À Punt vol llançar una segona 
emissora de ràdio i una plataforma en 
streaming
Les Corts Valencianes han ratificat la continuïtat d’Alfred Costa 
com a director general de la Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació, l’empresa pública que gestiona À Punt Mèdia, 
per a un segon mandat de tres anys.

En la presentació de la seva candidatura a la Comissió de Ra-
diotelevisió Valenciana, Costa es va comprometre a llançar una 
segona emissora de ràdio dedicada a la música valenciana —
com fa anys que reclama Compromís—, així com una platafor-
ma en streaming que retransmeti emissions culturals i espor-
tives en directe i continguts infantils, de ficció i documentals 
valencians. Seria una plataforma multidispositiu, multilingüe i 
amb continguts propis i de tercers. 
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Costa va informar que la societat implantarà entre aquest any i 
el que ve un nou model d’anàlisi d’audiència basat en les dades 
que registrin 1,2 milions d’Smart TV. El director general confia 
que aquest monitoratge demostrarà un creixement en el con-
sum d’À Punt. 

D’altra banda, la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de 
l’Espai Audiovisual de les Corts Valencianes ha elegit Miquel 
Francés i Domènec com a candidat a la presidència del consell 
rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 
El seu nomenament ha de ser ratificat pel ple del Parlament. 
(Font: MAE)

CUP i Comuns insten el Parlament i 
el Govern a integrar l’ACN a la CCMA 
abans d’acabar la legislatura
  
Els grups parlamentaris de la CUP i d’En Comú Podem han 
registrat al Parlament una proposta de resolució que insta el 
Parlament i el Govern a integrar l’Agència Catalana de Notícies 
(ACN) en l’estructura de la CCMA abans d’acabar la legislatura. 

El text demana que s’equiparin els salaris i les condicions dels 
treballadors, avui un 46% inferiors als de la Corporació i un 
20% per sota dels periodistes de la Generalitat en una catego-
ria laboral equivalent. La resolució aposta perquè la integració 
respecti l’actual model de negoci de l’ACN, que en desgoverna-
litzi l’estructura i respecti la seva independència editorial. ERC 
i PSC es van comprometre a “estudiar” la integració en un dels 
punts del seu acord de pressupostos de la Generalitat.

Els treballadors 
de TV3, Catalunya 
Ràdio i l’ACN exi-
geixen unes con-
dicions si aquesta 
última s’integra a la 
CCMA. Demanen 

a través dels comitès d’empresa que es mantingui la plantilla 
íntegra i l’equiparació laboral i salarial. Així ho han fet públic a 
través d’un comunicat que es pot llegir a la FESP ( Federació de 
Sindicats de Periodistes ) i també a través d’un post a Twitter. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Els accionistes de Mediaset Espanya 
aproven l’absorció per la matriu 
italiana MFE

Els accionistes de Mediaset Espanya han donat llum verda a 
la fusió per absorció per part de la seva matriu italiana MFE 
amb “majoria suficient” per crear un projecte de televisió pa-
neuropeu. La junta extraordinària també ha aprovat una prèvia 
segregació de gairebé tot el seu patrimoni a favor de la seva 
filial participada, Grupo Audiovisual Mediaset España Comu-
nicación, per preservar el negoci i organització empresarial a 
l’estat espanyol.

El procés de fusió, que es preveu que s’efectuï en un mes, ha 
comptat amb l’assessorament de les entitats Deutsche Bank 
i Santander, la consultora Grant Thornton i el despatx jurídic 
Garrigues. (Font: MAE)

La UdG i l’APPEC creen una càtedra 
sobre les revistes en català

La Universitat de Girona i l’APPEC Editors de Revistes i Di-
gitals posen en marxa la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de re-
vistes en català. El seu objectiu és estudiar i difondre el seu 
passat i present; planificar i projectar el seu futur en funció de 
les noves realitats comunicatives derivades de la implementa-
ció tecnològica en l’àmbit de la premsa; contribuir a la difusió 
del coneixement històric del periodisme català, i esdevenir un 
instrument fonamental per treballar en l’àmbit de les estratègies 
comunicatives.

El conveni de creació de la Càtedra el van formalitzar el rector 
de la UdG, Quim Salvi, i el president de l’APPEC, Germà Cap-
devila, en el marc d’una trobada dels representants d’ambdues 
entitats al rectorat celebrada dijous. La iniciativa disposa també 
de la implicació d’altres patrons, com la Fundació Valvi i Ribas-
Àlvarez, assessors i consultors.

La Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol està dirigida per Lluís Costa, 
doctor en Història i professor titular de la Universitat de Girona 
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en els graus de Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació 
Cultural. La pretensió és que la nova Càtedra es converteixi 
en un referent i un catalitzador de la recerca en l’àmbit de la 
comunicació, fent especial atenció al sector de les revistes i 
les publicacions digitals, mitjançant la promoció d’activitats de 
dinamització cultural i científica, amb la participació de la socie-
tat i dels professionals implicats, amb la UdG com a element 
nuclear i promotor. (Font: Comunicació21)

Tot Gastro, nova revista gastronòmica 
del Vallès Occidental
  

Tot Gastro, una nova revista 
anual gratuïta dedicada al sector 
de la gastronomia, l’alimentació 
i la restauració, ja és al carrer. La 
nova publicació recull una selec-
ció de restaurants, establiments 
d’alimentació, gourmet, nutrició, 

serveis, productes i propostes del món gastronòmic de la zona 
del Vallès Occidental. Té una distribució de 15.000 exemplars, 
a més de 1.500 punts d’interès de les cinc ciutats vallesanes: 

Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, Terrassa i Sabadell, i Sarrià, que 
sumen una població total de més de 600.000 habitants. 

Tot Gastro està editata per Totmedia, el grup de mitjans locals 
com Tot Sant Cugat, Tot Cerdanyola i Tot Rubí. Totmedia aposta 
per mitjans de qualitat fets des del territori i on la proximitat sigui 
un valor per integrar empreses i persones en el seu entorn. La 
nova publicació està feta amb aquest propòsit i amb empreses 
i serveis de l’entorn. Totmedia disposava ja de dues revistes 
temàtiques més: Tot Casa i Tot Salut. (Font: MAE – infografia: 
Tot Sant Cugat)

Espai Línia acollirà una gran 
exposició i un cicle de xerrades sobre 
dones periodistes 
  
L’Espai Línia, de Barcelona, acollirà al setembre una gran ex-
posició dedicada a les dones periodistes que s’han enfrontat al 
masclisme. Un homenatge i alhora una reivindicació de grans 
referents de la premsa escrita, la ràdio i la televisió que van 
començar a canviar els prejudicis en el món de la comunicació. 
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Espai Línia compta amb el suport de la Secretaria de Mitjans 
de Comunicació i Difusió de la Generalitat i de l’Ajuntament de 
Barcelona.

En paral·lel a l’exposició, també acollirà un cicle de xerrades 
dedicat a les dones periodistes que encara avui lluiten contra 
el masclisme, així com unes jornades de formació perquè els 
professionals aprenguin a aplicar la perspectiva de gènere en 
el seu dia a dia. Com a colofó, el mes de novembre s’entregarà 
el primer Premi a la Periodista Barcelonina de l’Any, un guardó 
que reconeixerà la lluita contra el masclisme des dels mitjans 
de comunicació. (Font: MAE - fotografia: Joanna Chichelnitzsky).
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Solucions per generar més 
subscripcions digitals
Per Nathan Bleja, periodista / Phrases.media

Des del 2021, el món de la premsa ha experimentat una des-
acceleració del creixement de les subscripcions digitals. Això 
després de la il·lusió del 2020 vinculada a la pandèmia i la ur-
gent necessitat d’estar informats. Amb el digital, si és més fàcil 
subscriure’s a un títol de premsa, el contrari és igual de cert. 
Avui dia és força habitual que un lector tingui una relació tempo-
ral amb un mitjà de comunicació. Com retenir els subscriptors 
digitals i atraure’n de nous? Fem balanç.

1 • Variar l’oferta de subscripcions digitals
Com en tot tipus de negocis, cal portar els diferents perfils de 
consumidors a l’oferta més adequada per a ells. D’aquí la im-
portància d’ ampliar el seu ventall de subscripcions. Avui, la 
subscripció digital de referència ronda els 10 euros al mes per 
accedir a tots els continguts. Aquest format el trobem més enllà 
del món de la premsa, sobretot a les plataformes de vídeo o 
música en streaming. Generalment s’adreça a lectors que ja 
estan disposats a pagar per accedir al contingut d’un periòdic.

Però, quins tipus de subscripcions atrauen nous subscriptors? 
Florent Rimbert, responsable de desenvolupament digital de 
l’Alliance de la presse d’information générale, desxifra les ofer-
tes de subscripció més efectives actualment: “El mecanisme 
més utilitzat és el d’una oferta a preu reduït, o fins i tot zero, per 
a un primer període. sovint el primer mes o mesos. Per exem-
ple, els tres primers mesos a zero o un euro i després canviar al 
preu de l’oferta més bàsica”.

També sembla que una altra estratègia està donant els seus 
fruits: “Hi ha la nova tendència de preus baixos durant un llarg 
període. Això assegura a un diari tenir un subscriptor digital du-
rant un any, per exemple, durant el qual caldrà intentar desen-
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volupar hàbits de lectura i consulta. L’objectiu serà mostrar tots 
els avantatges de la subscripció, amb l’esperança que el lector 
la renovi més endavant ”.

2 • Integrar millor el màrqueting a les redaccions
Per a molts, els treballs de màrqueting només estan associats 
amb la publicitat. Una millor comunicació entre els venedors 
i els editors podria permetre saber què funciona, intentar de-
clinar editorialment allò que interessa als lectors, adaptar els 
preus o fins i tot els canals d’adquisició.

Escoltar els analistes de màrqueting i dades no vol dir que se-
guim necessàriament les seves dades, sinó que aporta idees i 
enriqueix el coneixement del públic per millorar el contingut. El 
màrqueting no sempre s’ha d’associar a una despesa. També 
és una inversió que pot ser molt rendible. Una millor consulta 
de màrqueting també pot ajudar a evitar els pocs errors que es 
presenten al punt següent.

3 • Eviteu les males pràctiques de màrqueting
És essencial no vendre les subscripcions en línia. L’error seria 
creure que la informació i el contingut són gratuïts. És important 
valorar-los, perquè si les tarifes promocionals permeten inflar la 

cartera durant un temps, el índex d’abandonament d’aquestes 
subscripcions és elevat.

Es desaconsella forçar la retenció de subscriptors, en particular 
fent molt difícil donar-se de baixa. Aquesta pràctica pot limitar 
la pèrdua de subscriptors a curt termini, però també frena la 
contractació.

És millor no oferir massa contingut gratuït si voleu impulsar 
les vostres subscripcions de pagament. La proporció correcta 
sembla ser un terç gratuït, dos terços de pagament. Encara cal 
disposar de la matèria primera per respectar aquesta proporció. 
La mitjana ronda el 35%.

Òbviament, no només la forma de contingut digital hauria de 
preocupar-nos, el contingut és igual d’important.

4 • Contingut digital, no una simple versió impresa (i vice-
versa)
El contingut digital s’ha de dissenyar com a producte autònom. 
Els articles publicats al web encara són massa sovint simples 
reimpressions d’articles en paper. Tanmateix, les necessitats 
d’aquests dos objectius no són les mateixes.
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Per exemple, molts temes es presten a l’exercici del vídeo, 
oferint un enorme panell de possibles formats. Un vídeo d’un 
esdeveniment permet al lector submergir-se més en l’ambient 
que a través d’una fotografia.

Això planteja la qüestió central del consell de redacció  on no 
només cal decidir els temes i els angles sinó també el canal de 
distribució i la temporalitat. (Fotografia: Cuadernos de Perio-
distas)

La batalla pel lideratge digital. La 
Vanguardia ocupa el  tercer lloc

Tot i que la rendi-
bilitat dels murs de 
pagament segueix 
en dubte, la carre-
ra per convertir-se 
en la llançadora del 
sector segueix sobre 
la taula. En el cas 

d’Espanya, la disputa no és tal, ja que, si fem cas de les darre-

res dades que han revelat les editores, els subscriptors digitals 
del diari El País no tenen competència. Quan és a punt de com-
plir-se el tercer aniversari de la seva estrena, el digital de Prisa 
Media compta amb 220.000 subscriptors. Són gairebé 100.000 
més que els que comptava fa un any i 120.000 més que els que 
afirma tenir el diari El Mundo.

Les xifres oficials que el diari d’Unidad Editorial va confirmar el 
mes de desembre passat adverteixen que elmundo.es comp-
ta amb el nombre rodó de 100.000 usuaris. Cal destacar que 
el diari d’Unidad Editorial va ser pioner en aquest sector, en 
llançar al mercat els continguts de pagament a l’octubre del 
2019.

Tot i la distància entre totes dues, les dues capçaleres tenen un 
avantatge considerable sobre la resta de digitals. En el cas de 
La Vanguardia, el mes d’octubre passat el mur de pagament del 
diari de Godó arribava als 77.000 subscriptors superant capça-
leres com ABC, que l’últim trimestre del 2022 comptava amb 
40.000 subscriptors.

Altres diaris, que no compten amb edició en paper i que han do-
nat prioritat als murs de pagament són El Español i El Confiden-
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cial. En el cas del diari de Pedro J., va confirmar l’estiu passat 
la seva última xifra oficial amb 21.500 subscriptors. Xifres que 
s’allunyen força dels 41.000 subscriptors amb què compta El 
Confidencial. (Font i fotografia: Prnoticias)

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

En el món de la premsa, en un moment en què qualsevol text 
imprès sembla tenir la seva contrapartida digital, les subscrip-
cions digitals encara no són suficients per garantir la sostenibili-
tat d’un diari. Si gairebé tots els diaris de premsa estan presents 
avui a la xarxa, les seves subscripcions digitals encara no els 
permeten prescindir del paper. Explicacions.
La rendibilitat de la impressió és molt superior a la de la digital. 
Es calcula que és de tres a quatre vegades més gran. Fins i tot 
ara malgrat l’augment dels costos del paper. Caldria un gran 
nombre de subscriptors digitals per compensar la tendència de 
pèrdua de subscriptors de paper.  

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

majoria de la població. Un estudi de Reuters analitza el mercat 
anglès, que és similar a les nostres pràctiques. Mostra que no-
més el 7% de la població paga per una subscripció digital a al-
menys un títol de premsa. A manera de comparació, el 65% són 
subscriptors d’una o més plataformes de vídeo sota demanda 
com Netflix, Amazon Prime Video o fins i tot Disney +.

Aquest baix percentatge del 7% és encara més perjudicial per 
als “petits” diaris de premsa local. En efecte, si els lectors no-
més s’han de subscriure a un únic títol de premsa, la gran majo-
ria anirà a diaris generalistes, estatals o nacionals, que ja tenen 
una certa fama en el seu territori. (Font: ESJ Lille)

El Congrés de Periodisme d’Osca 
presenta sis nous projectes amb gran 
valor informatiu
  
El XXIV Congrés de Periodisme d’Osca d’aquesta setmana pre-
senta sis projectes periodístics nous elegits per la seva capaci-
tat d’aportar informació i coneixement professional i acadèmic. 
Una edició més, la cita es converteix en un gran expositor que 

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://congresoperiodismo.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

permet als professionals de la informació conèixer de prop les 
darreres tendències i iniciatives en comunicació, així com expo-
sar nous mitjans digitals.

Les sis experiències destaquen pel caràcter nou, informatiu i 
social, i per la capacitat de satisfer una necessitat informativa 
no coberta. Les sis iniciatives són Seqüenciades, Discamèdia, 
Confilegal, Principal.cat, Relleu i Boiges de què? Els projectes, 
seleccionats pel comitè organitzador, els presenta el periodista 
Alberto Gómez, professional que ha treballat per a mitjans com 
Cuatro, Canal Sur o Agència EFE, i ha col·laborat per a elDia-
rio.es, El Mundo, Crònica Global o Panenka. 

El presentador de la segona edició del Telenotícies de Televi-
sió Espanyola (TVE), Carlos Franganillo, va pronunciar la con-
ferència inaugural del XXIV Congrés de Periodisme d’Osca, que 
se celebra ahir i avui al Palau de Congressos d’Osca. Des del 
faristol, Franganillo s’ha dirigit als més de 300 assistents, per 
tractar qüestions com la transició tecnològica, la desinformació, 
les xarxes socials o la responsabilitat del periodisme com “una 
peça angular molt important en la salut democràtica d’un país”.

El Congrés de Periodisme d’Osca està organitzat per 
l’Associació de Periodistes d’Aragó, amb el patrocini del Go-
vern d’Aragó, Ajuntament d’Osca, Diputació Provincial d’Osca i 
Telefónica Empresas, amb Acciona com a partner en innovació 
i Renfe com a tren oficial. (Font: MAE – fotografia: El Periódico 
de Aragón)

TRAFFFIC, el nou congrés de 
màrqueting digital a Girona

Des d’ahir, dijous, i fins demà, dissabte, es fa a Girona el nou 
congrés de màrqueting digital TRAFFFIC. El congrés neix com 
una nova proposta de trobada sobre màrqueting digital de re-
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ferència internacional que vol reunir els professionals d’aquest 
sector a Girona. El congrés ofereix ponències de primer nivell 
d’experts i expertes en àmbits molt diversos, com ara la ci-
berseguretat, el big data, l’optimització en motors de cerca, el 
desenvolupament web, les xarxes socials, els mitjans digitals, 
les criptomonedes i el Web3, la marca personal i molts altres 
àmbits relacionats.

Per a aquesta primera edició del congrés TRAFFFIC a Girona, 
s’ha volgut planificar una agenda plena de xerrades i conferèn-
cies a la ciutat. S’ha convidat dotze experts en diverses àrees re-
latives al màrqueting i els negocis en línia que oferiran ponències 
en directe sobre Linkbuilding, Web 3, Cryptomonedes, Tokens, 
NFT’s, optimització en motors de cerca i entitats a Google (SEO), 
marca personal a internet , eines de màrqueting, entre altres.

El congrés compta amb figures tan destacades com Iván Gar-
cía, Luis Villanueva, Selva Orejón, Alvaro Saez (Chuiso), Ana 
Mata o Carles Bonfill, entre altres. Tot i l’esperit internacional, 
TRAFFFIC també vol connectar amb les empreses i els pro-
fessionals locals que mouen els engranatges del màrqueting 
digital al nostre país. Per aquest motiu, cada any hi haurà la 
presència d’una empresa de Girona que explicarà el seu cas 
d’èxit en el món del màrqueting. Aquest any serà Easypromos, 
qui explicarà com han esdevingut una eina de referència en 
l’entorn de les xarxes socials, de la mà del seu creador, Carles 
Bonfill. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estrategia – infografia: Doble-
seo)

Els espanyols acomiadats de Twitter 
troben feina a Google i empreses 
tecnològiques
Els treballadors espanyols de Twitter que van ser acomiadats al 
gener per Elon Musk ja estan trobant noves feines. Segons ha 
pogut saber Confidencial Digital, els especialistes que havien 
sortit de la xarxa social estan trobat noves posicions en com-
panyies com Google i altres empreses tecnològiques.
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A Espanya els acomiadaments van afectar una trentena de per-
sones. 24 de les 29 persones que formaven part de la plantilla 
de la xarxa social a Espanya es van acollir a les condicions 
ofertes per l’empresa. A més, almenys quinze espanyols que 
treballaven per a Twitter en altres països també van ser aco-
miadats.

De tots ells, almenys deu persones ja han trobat feina a al-
tres companyies del sector. En total, els perfils més demandats 
per part de la competència han estat els enginyers i els espe-
cialistes en comunicació. A Twitter el cost laboral el 2021 per 
empleat, segons les dades mercantils de la companyia, era de 
120.000 euros de salari brut.

Aquest mes hi ha hagut diversos canvis més pel que fa a 
l’estructura de Twitter a Espanya. D’una banda, han deixat 
l’immoble que feia servir l’empresa com a seu, un edifici que es-
tava valorat en set milions d’euros. A més, Twitter Blue, la versió 
de pagament impulsada per Elon Musk, ja està disponible per 
als usuaris espanyols. (Font: El Confidencial Digital)

El sector TIC català distingeix Vicent 
Partal

El periodista Vicent Partal va 
ser distingit en la 28a edició 
de la Nit de les Telecomuni-
cacions i la Informàtica amb 
el Premi a la Comunicació i la 
Divulgació de les TIC. El jurat 
ha volgut posar de relleu la tasca divulgativa realitzada pel director i 
cofundador de VilaWeb. El veredicte ressalta que el 1994 Partal va 
crear el primer sistema informatiu a internet dels Països Catalans 
i de l’Estat espanyol, anomenat El Temps Online, i el 1995 va fun-
dar, amb Assumpció Maresma, Infopista, el primer directori web en 
llengua catalana, que més tard es transformaria en el diari VilaWeb.

Durant la vetllada també van ser premiats Arcadi Navarro, 
professor d’investigació ICREA a la Universitat Pompeu Fa-
bra (Premi d’Honor); Andreu Vilamitjana, director de CISCO 
Espanya (personalitat destacada); Jordi Baylina, cofundador 
de PolygonID & Polygon Hermez, i Jaume Sanpera, CEO de 
Sateliot (emprenedoria); Benito Cerrillo, CIO de Vichy Catalan 
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Corporation, i Sergi Gistàs, CIO d’Esteve Pharmaceuticals (CIO 
destacat), i Ana Freire, directora de l’Àrea de Tecnologia de la 
UPF (compromís social).

A banda dels guardons atorgats pel jurat, l’organització de 
l’esdeveniment va fer un reconeixement especial a Sebastià Sa-
llent, Artur Serra i Xavier Peiró, impulsors de la Fundació i2CAT. A 
més, en la gala es va homenatjar el Departament de Ciències de 
la Terra del Barcelona Supercomputing Center, liderat per Francis-
co Doblas, i el programa Planeta Net de l’Institut de Ciències Fo-
tòniques, encapçalat per Alastair Cunningham i Guillermo Gerling.

La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica la promouen 
l’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecno-
logies Digitals (Telecos.cat) i el Col·legi d’Enginyeria en Informàti-
ca de Catalunya (COEINF). (Font i fotografia: Comunicació21)

El digital Infobae busca periodistes 
per instal·lar-se a Espanya

Infobae, el digital argentí nascut fa vint anys, treballa per instal·lar-
se a Espanya abans de que acabi l’any 2023. Aquest mitjà de co-

municació, creat per l’empresari Daniel Hadad, és un dels més 
coneguts a Llatinoamèrica. Segons dades actuals, és el més llegit 
a Argentina i es troba entre els cinc més llegits a Mèxic i Colòmbia. 
A més, compta també amb una redacció al Perú.

Fonts internes admeten ara que Espanya “és el mercat més 
important d’Iberoamèrica”, amb “una vida política i econòmica 
molt interessant” i amb una gran intensitat. Actualment, el portal 
argentí té tres corresponsals a Espanya. Les mateixes fonts 
asseguren que els directius del mitjà de comunicació viatjaran 
a finals d’aquest mes a Madrid per entrevistar els candidats per 
als llocs de nova creació.

L’objectiu, expliquen, és que el 2023 hi hagi un total de vuit pe-
riodistes espanyols treballant en aquesta delegació espanyola. 
A més de periodistes polítics i econòmics, també volen con-
tractar “periodistes culturals”. L’objectiu, això sí, és que siguin 
periodistes espanyols i treballin aportant un enfocament propi 
a les notícies de caràcter local, davant de la feina que podrien 
fer periodistes argentins a Madrid. (Font: Confidencial Digital)
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El HuffPost renova la tecnologia de la 
mà de Xalok

  
Des de la seva estrena a Espanya el juny de 2012 de la mà de 
Prisa Noticias, l’ edició espanyola del HuffPost havia utilitzat la 
mateixa tecnologia de gestió de continguts que les seves vuit 
versions internacionals, incloent l’original edició nord-america-
na, fundada per Arianna Huffington als EUA el 2007. El ges-
tor de continguts era un CMS totalment adaptat al HuffPost —i 
mantingut per Buzzfeed des que aquest comprés la capçalera 
el 2020— , amb solucions específiques per al seu disseny par-
ticular, l’inventari publicitari i la necessitat de combinar una im-
portant edició web amb una altíssima orientació a la distribució 
en xarxes socials i cercadors.

Quan Prisa Notícies va plantejar a Hiberus Media Labs el pro-
jecte de substitució del CMS de Buzzfeed per instal·lar al seu 
lloc Xalok, es van posar sobre la taula quatre reptes simultanis, 
als quals el projecte va haver de fer front: El repte del disseny. 
El repte tècnic. El repte del trànsit. I el repte de la redacció. 

Parafrasejant Thomas Edison, “Vision without Execution is Ha-
llucination” (La visió sense execució és al·lucinació) s’ha con-
solidat com una de les consignes més cèlebres d’ Arianna Huff-
ington, fundadora de The Huffington Post. Feia més de 10 anys 
que l’edició espanyola del HuffPost feia servir la mateixa tecno-
logia al seu lloc web i, per tant, havia consolidat una determina-
da manera de fer les coses. Renovar el CMS en un lloc web de 
notícies suposa canviar la columna vertebral i, per tant, afrontar 
un procés delicat de gestió del canvi. Un canvi que requereix te-
nir la visió d’alinear decisions tècniques, de negoci, de producte 
i editorials en un mateix pla, però que sobretot requereix una 
execució amb precisió. La instal·lació de Xalok sembla un èxit 
per a l’edició espanyola del HuffPost. (Font: Hiberus)
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Previsió global de despesa en 
publicitat i màrqueting 2023-2027, 
segons PQMedia

  
PQ Media ha publicat la 10a edició anual del Global Adverti-
sing & Marketing Spending Forecast 2023-2027, la referència 
de rendiment reconeguda de la indústria dels mitjans, que ofe-
reix intel·ligència de mercat accionable, dades economètriques 

i anàlisi experta de la despesa en mitjans tradicionals, digitals 
i alternatius, creixement, clau. tendències, oportunitats emer-
gents i creixement previst per país, sector de mitjans, platafor-
ma i canal per a tot el període 2017-2027.

L’edició acabada de publicar del Global Advertising & Marketing 
Spending Forecast 2023-2027 ofereix conjunts de dades exclu-
sives i profundes, mida del mercat, anàlisi de tendències PEST 
i projeccions de creixement amb la visió més completa i holística 
del canviant panorama dels mitjans. disponible a qualsevol lloc. En 
resum, facilita l’aprofitament de la intel·ligència estratègica crítica 
que es necessita per a una planificació empresarial més eficaç.

A més, moltes parts interessades clau es qüestionen si la in-
dústria de la publicitat i el màrqueting s’ha recuperat de la forta 
caiguda de la despesa publicitària durant el 2020 a causa de 
l’impacte de la Covid-19 en la indústria mundial dels mitjans. Es 
necessària la necessitat vital d’una investigació de confiança 
per oferir definicions coherents i fiables del sector dels mitjans, 
segmentació, coneixements del mercat, conjunts de dades mul-
ticanal i previsions del sector accionables per ajudar a com-
parar el rendiment, millorar la planificació estratègica i millorar 
l’execució tàctica.
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L’última edició del Forecast ajudarà a l’editor a respondre a les 
difícils preguntes empresarials que el mantenen despert a la 
nit, a mesura que l’economia mundial dels mitjans va sorgir de 
la pandèmia el 2020, els anys de recuperació 2021-2022, per 
recuperar-se el 2023 per superar el 2019 anterior a la pandè-
mia; nivells a la majoria de mercats i plataformes i canals de 
mitjans. A més, l’augment de la inflació i una possible recessió 
als mercats globals clau durant la segona meitat del 2022 plan-
tegen alguns problemes estratègics crítics que cal abordar el 
2023, com ara els mercats i plataformes de mitjans locals, na-
cionals i globals més oportuns; i quines plataformes i canals de 
mitjans tradicionals i digitals s’utilitzen, com es mesuren i com 
funcionen a cada mercat de consum objectiu?

El pronòstic global de despesa en publicitat i màrqueting 2023-
2027 inclou un examen exhaustiu de l’impacte de la pandèmia 
en més de 150 sectors de mitjans, sitges, plataformes, canals 
i categories dels 20 millors mercats globals i la resta de paï-
sos incloses les quatre regions clau del món: Amèrica, Europa, 
Àsia-Pacífic i Orient Mitjà-Àfrica.

A mesura que avança el 2023, comencem a veure un anivellació 
gradual d’algunes de les tendències cícliques alimentades per 

la pandèmia i el ressorgiment de tendències seculars que han 
impulsat la indústria durant anys. Com a resultat, els analistes 
d’investigació van dissenyar el nou pronòstic específicament 
per ajudar a prendre decisions empresarials més intel·ligents 
amb dades lúcides, anàlisis i coneixements prospectius. (Info-
grafia: PQMedia)

Per revisar l’amplitud i la profunditat de la nova previsió glo-
bal de despesa en publicitat i màrqueting 2023-2027, que ens 
porta PQ Media, El Butlletí us facilita un resum executiu del 
Global Advertising & Marketing Spending Forecast 2023-2027. 
CLICAR AQUÍ  

IAB Spain llança la primera Guia de 
Publicitat Digital Sostenible

El grup de treball de sostenibilitat de IAB Spain ha presentat 
la Guia de Publicitat Digital Sostenible, un document que vol 
ser un primer pas per construir un futur digital més sostenible. 
El grup de treball de sostenibilitat d’IAB Spain, format per Ac-
ció contra la Fam, l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea), 
Arena Media, Havas Media Group, BBVA, Clear Channel, Goo-
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gle, GroupM, Mediaset, Naturgy, Publicis Groupe, Publiespaña, 
Telefónica, Tribaldata i Vocento, ha elaborat la Guia de Publici-
tat Digital Sostenible, que recull recomanacions per reduir les 
emissions de carboni que genera l’activitat publicitària. 

Entre els consells reco-
llits a l’informe, es propo-
sa la producció de peces 
publicitàries digitals, la 
planificació i la compra 
de mitjans o la celebra-
ció dels esdeveniments 

d’indústria, entre altres activitats. També dedica un capítol es-
pecífic a com utilitzar el poder de la publicitat digital com a pa-
lanca de canvi del comportament del consumidor cap a actua-
cions més sostenibles.

La guia s’ha presentat durant la primera edició de la Jornada de 
Sostenibilitat, organitzada per IAB Spain i patrocinada per Goo-
gle, on l’entitat ha informat de les diferents iniciatives que han 
llençat per ajudar la indústria a ser més sostenible. Entre elles, 
el pla d’acció que des del Comitè d’Estàndards Sostenibles es 
duu a terme amb l’objectiu de crear nous estàndards de publici-

tat digital per ajudar i dirigir tots els agents de la indústria a re-
duir la quantitat d’energia consumida i les emissions de carboni. 

Aquí, destaca el Green Media Standard , que es compon de 
casos pràctics i mesurables que la indústria pot implementar 
per descarbonitzar els seus mitjans digitals, o la Green Initia-
tive , projecte on col·laboren amb Scope3, Ad Net Zero i di-
versos agents de la indústria per reduir el impacte de carboni 
dels anuncis digitals i recolzar així les anomenades cadenes de 
subministrament verdes. La Guia de Publicitat Digital Sosteni-
ble ja està disponible. CLICAR AQUÍ (Font i infografia: Ipmark)

El 67% dels marketers reconsideren 
dirigir el seu mix de mitjans cap a 
TikTok
Enmig de la tempesta del Parlament Europeu i del Senat Ame-
ricà per prohibir TikTok en mòbils de funcionaris per riscos de-
tectats de filtració i monitorització dels mòbils amb l’aplicació, 
sembla que no afecta -encara- els plans d’inversió dels anun-
ciants en aquestes plataformes. Una nova investigació publica-
da aquesta setmana per WARC, autoritat mundial en efectivitat 
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de màrqueting, en associació amb TikTok, la destinació líder 
per a vídeos mòbils de format curt, brinda una descripció holís-
tica del que significa generar impacte en un moment de canvi.

L’informe de TikTok i 
WARC se subtitula, 
“quan l’entreteniment 
es troba amb 
l’efectivitat: una guia 
per maximitzar-ne 
l’impacte”. Per a 
WARC,  l’eficàcia dels 

mitjans cada vegada és més difícil d’aconseguir, però és més 
important que mai per impulsar amb èxit l’impacte a llarg ter-
mini.

Segons l’enquesta Marketer’s Toolkit de WARC, el 69% dels 
especialistes en màrqueting d’APAC estan canviant les seves 
inversions per enfocar-se en comunitats basades en interessos, 
i el 67% està reavaluant la barreja de mitjans cap a TikTok. 
També es discuteixen els fonaments de l’efectivitat, els desen-
volupaments en protecció de dades i privadesa, i les oportuni-
tats per aprofitar l’entreteniment en la consecució de l’impacte .

L’informe conclou que els especialistes en màrqueting haurien 
de centrar-se a mesurar l’impacte a curt i llarg termini de mane-
ra holística i equilibrada , desenvolupar estratègies d’orientació 
per crear una demanda futura i utilitzar solucions impulsades 
per IA per avaluar la creativitat amb més eficiència. Els lec-
tors d’aquest Butlletí poden accedir a l’informe de mostra de 
WARC en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
il·lustració: euronews.com)

Les directores de comunicació a 
Espanya tenen les millors qualitats de 
lideratge efectiu
  
L’estudi LidGenCom: 
Lideratge Femení a 
les direccions de Co-
municació, ha abor-
dat les diferències de 
gènere en el lideratge 
de la indústria de gestió de la comunicació i relacions públi-
ques a Espanya. LidGenCom forma part del projecte de recer-
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ca internacional Women in PR de l’European Public Relations 
Education and Research Association (EUPRERA) i se centra 
en les diferències de gènere en els estils de lideratge i comu-
nicació, que han estat corroborats per estudis previs. Habilitats 
com l’autenticitat, l’adaptació, la perseverança, la personalitat 
equilibrada i la intel·ligència emocional són més freqüents en 
dones amb llocs de responsabilitat en comunicació que no pas 
en homes, i es consideren bàsiques per a un lideratge eficaç. 
En aquest sentit, les característiques considerades com a fe-
menines han estat testades com a més eficaces en el lideratge.

A Espanya les investigacions han estat realitzades pel Grup 
d’Estudis Avançats en Comunicació de la Universitat Rey Juan 
Carlos, sota la direcció d’Àngels Moreno i Cristina Fuentes-Lara, 
juntament amb Luisa Alli, vicepresidenta de l’ Associació de Direc-
tius de Comunicació. Els resultats de l’estudi a Espanya posen de 
manifest que hi ha una relació entre l’estil de comunicació i l’estil de 
lideratge de les Dircom espanyoles, que corroboren investigacions 
en altres països emmarcant-se als models prototípics femenins.

El lector d’El Butlletí pot accedir a l’estudi LidGenCom. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: INCAE)

Volkswagen estrena la campanya 
europea The hand

Volkswagen ha llançat 
la campanya europea 
The hand, de la mà de 
l’agència DDB Espanya, 
per comunicar la seva 
gamma de SUV: T-Roc, 
T-Cross i Taigo. Aquest 
treball, que s’ha començat a emetre a principis de març, serà 
present a més de 13 països, entre ells Espanya.

Sota el concepte “Superpowers kick in when you need them”, 
la marca vol comunicar les diferents tecnologies que equipa la 
gamma SUV des del punt de vista d’un nen. En clau d’humor, 
l’anunci mostra un dia d’un nen fan dels superherois després 
d’aconseguir tocar la mà d’una superheroïna de moda. La cam-
panya, que ha començat a emetre’s a principis de març a Es-
panya i que es llançarà a més de 13 països de la unió europea, 
va començar a la televisió amb espot de 20 i 30 segons.
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Per al mitjà digital a més comptarà amb una versió estesa de 
60 segons, així com versions adhoc de l’espot i dues càpsules 
audiovisuals que expliquen més tecnologies. A més, la cam-
panya també comptarà amb una falca de ràdio, banners, print i 
diversos OOH. (Font i fotografia: Ipmark).
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Meta treballa en una plataforma 
descentralitzada basada en text
Per Carolina Jaimes / Comunicación & Marketing

Meta està treballant en una plataforma descentralitzada basa-
da en text. Aquest desenvolupament ha estat confirmat per la 
companyia al butlletí especialitzat Platformer després que Mo-
neyControl avancés aquestes intencions prèviament.

Del projecte, anomenat P92, no ha transcendit de moment gaire 
informació. Les fonts consultades pels dos mitjans parlen de 
fases molt primerenques de desenvolupament i no expliquen 
per què un ecosistema tancat com el que conformen Facebook, 

Instagram i Messenger s’ampliaria amb un entorn totalment 
obert. Però l’encaix té sentit davant la pressió regulatòria ac-
tual, que entre altres coses impedeix al gegant de la web social 
adquirir altres empreses amb facilitat, i la possibilitat d’utilitzar 
credencials de tots aquests serveis per accedir a aquest nou 
servei.

La descentralització, els defensors de la qual indiquen que per-
met una experiència més personalitzada i transparent, forma 
part del debat sobre com aturar les externalitats negatives de 
les xarxes socials des de fa algun temps. Jack Dorsey, funda-
dor i antic conseller delegat de Twitter, va insistir sovint en els 
seus últims temps en el càrrec que seria l’opció idònia per a 
ella perquè a més la protegiria de la influència d’agents externs 
com a governs. I sota aquests principis va fundar Bluesky, una 
alternativa que acaba de llançar en beta.

A falta de conèixer-ne més detalls, l’esquema més conegut 
d’entorns descentralitzats fins ara és el de Mastodon. Aquest 
espai està basat en servidors independents creats al voltant 
d’un tema d’interès concret per a determinats usuaris, i a cada 
un s’apliquen les normatives internes que els seus administra-
dors considerin. Aquest aspecte és crucial perquè una de les 
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qüestions més problemàtiques en qualsevol xarxa social és 
precisament la moderació de continguts i l’asimetria percebuda 
per alguns usuaris a les normes o a la seva aplicació.

El gegant de la web social treballa a la fase primerenca d’un 
projecte anomenat P92 com a primera incursió fora del seu eco-
sistema tancat.

Tot i això, aquest model presenta dificultats de gestió per a al-
guns usuaris, com ja s’ha vist en els comentaris de part dels 
que van abandonar Twitter per provar-ho. Les accions bàsiques 
de seguir o interactuar amb algú resulten menys intuïtives en 
alguns casos perquè es poden donar en diferents servidors. 
També cal veure la possible adopció de la interoperabilitat en-
tre plataformes de la qual en principi es beneficiaria el projec-
te de Meta, que està sota la direcció de l’actual responsable 
d’Instagram, Adam Mosseri.

Fora els NFT a Instagram i Facebook.- D’altra banda, Meta 
començarà a eliminar els col·leccionables NFT digitals a Ins-
tagram i Facebook, tant la seva venda com la capacitat de 
compartir-los, ja que la companyia pretén centrar-se en altres 
maneres de donar suport als creadors.

Aquest canvi és perquè Meta està “analitzant detingudament” 
les seves prioritats per “augmentar el seu enfocament”. En 
aquest sentit, el líder de Comerç i FinTech de Meta, Stephane 
Kasriel, ha subratllat que la creació d’oportunitats perquè els 
creadors i les empreses “connectin amb els seus fans i moneti-
tzin” segueix sent “una prioritat”.

Per això, ha accentuat que Meta continuarà centrant-se en les 
àrees on pot tenir un “impacte a gran escala”, fent referència 
als àmbits de la missatgeria i les oportunitats de monetitza-
ció per als ‘reels’ -vídeos curts en format vertical-. (Infografia: 
Comunicación&Marketing)

Zoom aplica intel·ligència artificial al 
resum de reunions per videotrucada

Zoom ha donat a conèixer la incorporació d’intel·ligència arti-
ficial al seu sistema de videotrucades i aplicada a una nova 
funció que permet realitzar resums de reunions gravades, amb 
la intenció de fer-les “més digeribles, processables i eficients”, 
segons ha assenyalat a un post del seu bloc corporatiu, signat 
per Vijay Parthasarathy, Head of AI.
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D’aquesta manera, la nova funcionalitat de la plataforma es 
basa en tecnologia de processament del llenguatge natu-
ral (PLN) per resumir i extreure automàticament informació 
clau i els punts destacats. Zoom aplica un model de capítols 
intel·ligents per segmentar l’enregistrament en seccions i altres 
de PLN per ajudar a navegar per la reunió de forma ràpida i 
senzilla en identificar els punts d’acció de la reunió i els debats 
al voltant de diversos temes. 

La companyia assenyala que utilitza GPT3 per augmentar el 
seu model d’aprenentatge automàtic, que comprèn el context 
de la reunió, divideix la reunió en fragments fàcils i ràpids de 
llegir (o capítols intel·ligents) i genera resums dels capítols 

de manera automàtica. Els usuaris, no obstant, podran editar 
aquests resums i afegir-hi informació complementària. (Font: 
Reason Why – fotografia: Infoempleo)

La nova versió de ChatGPT veurà la 
llum aquesta setmana

ChatGPT, el chatbot amb intel·ligència artificial de què tothom 
parla des que sortís de la closca el novembre de l’any passat, 
tindrà molt aviat successor i els seus «superpoders» seran en-
cara més aclaparadors que actualment. Pel que sembla GPT-4, 
el motor del nou i renovat ChatGPT, podria ser presentat en so-
cietat aquesta mateixa setmana. Així ho ha assegurat almenys 
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Andreas Braun, CTO de Microsoft Alemanya, en un esdeveni-
ment d’intel·ligència artificial que va tenir lloc la setmana pas-
sada.

Actualment el nou Bing amb ChatGPT a les seves entranyes 
fa àncores a GPT-3.5, un model de llenguatge natural que fa 
possible que mantenir converses amb el chatbot sigui una ex-
periència tan increïblement humana. Gràcies a la seva inversió 
multimilionària a OpenAI, la matriu de ChatGPT, l’ empresa de 
Redmond ha pogut clavar la dent abans que ningú a GPT-3.5 i 
sembla que ara tindrà també accés exclusiu a l’esperat model 
GPT-4.

La irrupció de GPT-4 a ChatGPT es traduirà en múltiples mi-
llores, si bé la principal és potser que la IA serà «multimoda» 
i admetrà informació en formats diferents més enllà del text. 
ChatGPT podrà generar vídeos a partir de textos precisament 
gràcies a GPT-4. (Font: Marketing Directo – infografia: Search 
Engine Journal)

El model d’IA per a 1.000 idiomes 
està cada cop més a prop de ser una 
realitat

Google està cada cop 
més a prop d’aconseguir 
el seu objectiu de crear 
un model d’intel·ligència 
artificial de 1.000 idiomes 
per destronar ChatGPT, 
anunciat al novembre. La 

companyia està desenvolupant tota mena d’IAs i amb aques-
ta última volen construir un model que pugui comprendre els 
1.000 idiomes més parlats del món.

Yu Zhang, científic investigador, i James Qin, enginyer de pro-
gramari, Google Research asseguren en un comunicat que, 
Universal Speech Model (USM), com es dirà la IA, continua 
avançant. Tots dos descriuen USM com “una família de mo-
dels de veu d’última generació” amb dos mil milions de parà-
metres entrenats en 12 milions d’hores de veu i 28 mil milions 
d’oracions en més de 300 idiomes.
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A més, asseguren que aquesta intel·ligència artificial de Google 
ja es fa servir a YouTube (per exemple, per als subtítols). “Pot 
fer el reconeixement de veu automàtic (ASR) no només en els 
idiomes més parlats, com l’anglès i el mandarí, sinó també en 
idiomes d’escassos recursos, com l’amàric, el cibuà, l’asamès, 
i els azerbaidjans, per nomenar-ne alguns”, informen. De mo-
ment, USM admet més de 100 idiomes i estableix les bases 
per construir un sistema encara més gran. (Font i infografia: 
Marketing Directo)

Google i Mobile World Capital crearan 
un programari obert contra notícies 
falses
Mobile World Capital Barcelona ha anunciat el seu compromís 
de desenvolupar una eina digital pròpia, recolzada per Goo-
gle.org, per combatre les notícies falses a l’era digital a través 
d’una eina oberta a la comunitat ‘fact- checker’. L’eina es dirà 
Fact-Checking Suite i pretén ajudar la comunitat a verificar amb 
més agilitat la informació publicada en canals digitals. Aquesta 
eina augmentarà l’abast i l’impacte dels fact-checkers, millorant 
la seva capacitat per detectar tendències i campanyes de des-

informació. El programari s’adreça a organitzacions espanyo-
les de l’ecosistema de verificadors de notícies, incloent-hi els 
mitjans de comunicació i la societat civil. L’eina podrà operar, 
a més, a les diferents llengües cooficials d’Espanya, com el ca-
talà, el basc o el gallec.

Segons Miguel Escassi, director de Polítiques Públiques i Re-
lacions Institucionals de Google España, “Europa i el món han 
de saber que en la lluita contra la desinformació, trobaran a 
Google un aliat per fer que la informació de la xarxa, a més 
d’ordenada, sigui veritable”. (Font: MAE)
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Intel·ligència artificial en periodisme: 
més usada per recollir i distribuir 
informació, menys per produir 
notícies
Per Marilín Gonzalo / Newtral Educación

 
Pilar Sánchez-García, Noemí Merayo-Álvarez, Carla Calvo-
Barbero i Alba Diez-Gracia, investigadores de la Universitat 
de Valladolid, han publicat allò que consideren el primer estudi 
acadèmic centrat en el desenvolupament tecnològic espanyol 
d’intel·ligència artificial (IA) en periodisme a Espanya. L’ús de 
les tecnologies que involucren IA en mitjans predomina sobretot 

en la fase de recollida de la informació i en la distribució, i no 
s’utilitza tant en la producció automàtica de notícies.

Per això han parlat amb 25 empreses tecnològiques i centres 
espanyols que desenvolupen sistemes d’IA aplicables al perio-
disme amb base espanyola, entre les quals Newtral. Destaca 
d’aquest estudi que els mitjans de comunicació que utilitzen IA 
a Espanya troben la seva implantació rendible, tot i que encara 
hi ha reticències a la tecnologia.

L’ús d’IA en diferents fases del procés
Per a l’estudi, s’han entrevistat en profunditat 45 professionals 
d’empreses tecnològiques espanyoles que tenen tecnologia IA 
disponible per al periodisme, i a partir d’elles classifica aquests 
sistemes en el procés de les redaccions digitals en tres fases:

• Automatització de recollida i documentació d’informació
• Producció automatitzada de contingut
• Distribució d’informació i relació amb l’audiència

Els investigadors conclouen que el sector de l’IA experimenta 
una evolució decidida de les tecnològiques espanyoles, amb 
serveis i eines disponibles per a tot el procés periodístic, i que 
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predominen a les fases de recollida d’informació i de distribució 
de contingut relacionada amb la monetització.

Davant la preocupació estesa que sorgeix moltes vegades als 
debats sobre l’ús de la IA i el periodisme, que fa referència a que 
les redaccions utilitzin aquest tipus d’automatismes per escriure 
notícies, una de les conclusions d’aquest estudi: la producció 
automatitzada de notícies queda relegada a un segon pla.

La investigació en IA aplicada al Periodisme va començar fa tot 
just un lustre. Pilar Sánchez-García, professora titular de Pe-
riodisme de la Universitat de Valladolid i una de les autores de 
l’estudi, explica que aquest “és un camp molt ampli a investigar 
i no és fàcil trobar-ne l’aplicació en mitjans de comunicació per-
què és un sector que va amb retard respecte d’altres, com ara 
banca, transport, salut, economia”.

L’estudi es va plantejar com a necessari segons els seus autors 
perquè hi ha poca informació sobre eines i serveis d’aquest ti-
pus disponibles al nostre país, cosa que Sánchez-García ano-
mena el ‘múscul tecnològic made in Spain ‘. La investigadora 
també considera que “cal diferenciar i ordenar els diferents ser-
veis segons les fases del procés periodístic: no és el mateix una 

eina de documentació i verificació que de personalització amb 
l’audiència”, afegeix.

Les IA rendeixen en periodisme
L’oferta de sistemes que utilitzen IA per al periodisme està di-
versificada en formats –textual, audiovisual, sonor– i platafor-
mes, especialment web i xarxes socials. Les empreses consul-
tades per a l’estudi confirmen la rendibilitat de la implantació i 
detecten un interès creixent dels mitjans. Alhora, però, advertei-
xen d’un “avenç dispar” que reflecteix “lentitud”, “desconfiança” 
i “desconeixement” davant l’aplicació d’IA.

El diagnòstic dut a terme pels experts consultats corrobora 
una certa “reticència actual dels mitjans a afrontar i assumir la 
inexorable expansió de la IA”, mentre observen com les em-
preses d’enginyeria (no periodístiques) assumeixen el paper de 
capdavanters del procés de disrupció tecnològica .

Aquest no és pas el cas de Newtral. Dos dels desenvolupa-
ments d’IA en periodisme d’aquest mitjà de comunicació que 
ha tingut en compte aquest estudi són: ClaimHunter, un algoris-
me per detectar automàticament informació verificable per part 
de polítics o comptes a les xarxes socials; i Claimbot, un filtre 
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usat per a les consultes que s’envien al servei de verificació via 
WhatsApp.

Newtral va començar a desenvolupar ClaimHunter, un model 
de llenguatge d’intel·ligència artificial multilingüe, el 2020. Es va 
utilitzar el model de llenguatge BERT, de Microsoft, i es van re-
collir 10.000 declaracions per ensenyar el sistema a reconèixer 
frases que inclouen declaracions de fets que es poden verificar, 
com dades, números o comparacions.

L’objectiu ha estat entrenar l’algorisme per exercir el paper d’un 
detector de possibles verificacions i ajudar així els fact-chec-
kers de l’equip a monitoritzar les xarxes socials. Actualment, 
el sistema ha aconseguit reduir entre un 70 i un 80% el temps 
emprat pels periodistes en les tasques d’escolta, o recol·lecció 
de material a verificar. (Imatge: Periodismo.com)

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi dut a ter-
me per les investigadores de la Universitat de Valladolid Pilar 
Sánchez-García, Noemí Merayo-Álvarez, Carla Calvo-Barbero 
i Alba Diez-Gracia, titulat “Desarrollo tecnológico español de la 
inteligencia artificial aplicada al periodismo”. Consulteu-lo AQUÍ

Com atraure públics específics: 
lliçons de Table Stakes Europe

Durant el 2022, un grup d’editors de notícies europees va trans-
formar els seus fluxos de treball interns, van impulsar la seva 
transformació digital i van crear nous productes editorials per al 
públic primer com a part de la seva participació a Table Stakes 
Europe, un programa WAN-IFRA en col·laboració amb Google 
News Initiative.

L’informe més recent inclou 15 casos pràctics del programa, 
que documenten com els equips participants van adoptar una 
mentalitat dirigida per l’audiència, van escollir uns públics ob-
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jectiu específics i van començar a produir periodisme que satis-
fà les seves necessitats. L’informe està ple de consells pràctics 
de casos reals que els editors poden utilitzar per identificar i 
arribar als seus propis públics objectiu.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe complet 
“Cómo construir e implicar a audiències específicas. Lecciones 
aprendidas de la 3ª Ronda de Table Stakes Europe”. CLICAR 
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègi – infografia: europe.org)

El Govern recupera la Queta per 
modificar “actituds lingüístiques”

El Govern ha presentat 
aquest dimarts la cam-
panya “Provem-ho en 
català. Molt per parlar, 
molt per viure” que re-
cupera i actualitza la 
figura de la Queta. En 

el marc de les accions per fomentar la llengua catalana, el Departa-
ment de Cultura impulsa una acció de sensibilització per modificar 

“actituds lingüístiques” i incrementar l’ús de la llengua catalana en-
tre la ciutadania. Per fer-ho possible s’ha traslladat a l’actualitat la 
protagonista de la campanya de 2005 ‘Dona corda al català’.

Els objectius de la nova campanya de Cultura són reforçar els 
valors de cohesió i tolerància associats a la llengua catalana 
perquè tots els ciutadans, amb independència de la seva llen-
gua habitual, la percebin com una llengua compartida; motivar 
els ciutadans per tal que, partint de l’ús lingüístic de cadascú, 
facin petits gestos d’increment d’ús, tant si ja el fan servir ha-
bitualment com si només el fan servir esporàdicament o en po-
ques ocasions; i diluir o reduir els prejudicis sobre la llengua 
de l’interlocutor a partir del seu aspecte o ocupació, facilitant la 
percepció que emprar més el català és un bé col·lectiu.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga ha explicat que la 
nova Queta té mans i braços i que encarna molts personat-
ges amb diferents “accents” per representar la pluralitat de la 
societat catalana de 2023. Pel que fa a les recomanacions per 
a protegir el català en què incidirà la campanya, Garriga ha ex-
plicat que es recomanarà “parlar sempre en català”. “Dirigir-te 
inicialment en català sempre i mirar de mantenir-lo”, ha apuntat. 
(Font: Racó Català – infografia: Cultura Gencat)
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LinkedIn, la guia per a una bona 
distribució

LinkedIn està en augment. La 
plataforma social, sens dubte, 
es beneficia de les dificultats de 
Twitter, que lluita per trobar el 
seu model de negoci, després 
del fracàs de la seva oferta de 
subscripció que va convèncer 
amb prou feines el 0,1% dels seus usuaris. Actualment, el poder 
de distribució de LinkedIn, mostra una taxa d’interacció mitjana 
del 2,6%, 52 vegades superior a la de Twitter.

És per això que hem recopilat per a tu les deu millors pràctiques 
per editar les teves publicacions. Vegeu:  

• La mida de la publicació hauria d’estar entre 1200 i 1600 caràc-
ters. Aquesta és una xifra decreixent (de 1500 a 2500 el 2021)

• Comenta almenys tres publicacions més, després de publicar 
la teva. Això augmenta el vostre abast en un 20%.

• Respondre als comentaris en una hora també augmenta 
l’abast en un 20%.

• Però no comenteu primer el vostre missatge, redueix el vostre 
abast!

• No editeu la vostra publicació en els 10 minuts posteriors a la 
publicació. Tampoc és recomanable. Revisa bé abans de pu-
blicar.

• Fes servir entre 3 i 10 hashtags, no més

• No feu més d’un salt de línia entre cada paràgraf, això afecta 
l’abast. Us veiem els que abusen dels “cliffhangers”

• Trieu les persones que mencioneu amb cura, assegureu-vos 
que interactuaran amb el vostre contingut, en cas contrari, re-
duirà el vostre abast

• La regularitat de la teva activitat és clau: almenys dues publi-
cacions per setmana. Però prioritzeu la qualitat per sobre de la 
quantitat, ja que l’algoritme de LinkedIn té en compte la partici-
pació mitjana de les vostres últimes 10-15 publicacions.
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• No publiqueu abans de les 8 del matí. Aquests són els millors 
moments del dia:

El Butlletí de l’AMIC permet als seus lectors consultar tots els 
consells d’aquesta guia Linkedin completa. CLICAR AQUÍ (Font 
i infografies: Mediarama)

Formació al Col·legi de Periodistes
Aprèn a editar infografies i mapes interactius.- Sessions on 
line en directe i enregistrades. Dimecres 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.

Com millorar les notes de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Curs on line sense restricció horària. Del dilluns 20 de 
març al diumenge 16 d’abril (4 hores) - Aquesta formació, diri-
gida per Adrián Caballero, ensenya tècniques per millorar la re-
dacció de notes de premsa i la realització de rodes de premsa, 
així com els nous formats que dominen l’anomenat màrqueting 
de continguts, amb l’objectiu de reforçar la presència de la nos-
tra organització als mitjans de comunicació.

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.

Crea continguts amb Genially.- Sessió on line en directe. Di-
vendres 24 i 31 de març (De 10.00h a 13.00h) - Genially és 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_3661.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

una eina online gratuïta que ens permet crear peces gràfiques 
digitals, com presentacions, banners per a xarxes socials, con-
tinguts per a web o infografies. Marta Aguiló ens mostrarà com 
crear peces digitals amb aquest programa, molt útil per als pro-
fessionals de la comunicació, gràcies a la seva flexibilitat i faci-
litat a l’hora de crear continguts atractius.

Descobreix tot el que pots arribar a fer amb les eines de 
Google.- Curs presencial. Barcelona. Dimarts 28 i dijous 30 de 
març (De 10.00h a 14.00h). Girona. Dilluns 22 i dimecres 24 
de maig (De 09.30h a 13.30h) - Les eines de Google tenen 
un munt de prestacions i possibilitats que no sempre sabem 
esprémer al màxim. En aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, 
anirem d’allò més bàsic a opcions més avançades i amagades, 
amb un enfocament pràctic destinat a fer un ús professional 
d’aquestes eines de productivitat. Pots escollir els mòduls que 
vols fer en funció del teu nivell.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dilluns 6 de març al diumenge 2 
d’abril (12 hores) - El curs, impartit per Mario Sorribas i Fran-
cesc Ponsa, ensenya a assimilar el concepte de “storytelling” en 
el context de la comunicació política. Aprendrem a aplicar tèc-

niques narratives en situacions pròpies de la política en àmbits 
com el municipalisme, la candidatura política, o la descodificació 
de narratives rivals, farem servir el design thinking i adaptarem 
el relat a diferents canals i suports. Queden places disponibles!

Com gestionar les crisis en xarxes socials.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dimecres 8 al divendres 31 de 
març (10 hores) - Les xarxes socials i les eines de comunicació 
digital són el vehicle més eficaç actualment entre consumidors 
i clients. Tanmateix, a vegades el diàleg degenera i apareixen 
problemes. Aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, mostra com cal 
actuar correctament en cada etapa segons el pla de crisi i a tro-
bar solucions, generant el menor impacte negatiu en l’empresa 
o organització. T’hi pots inscriure encara!

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs 
presencial. Girona. Dimecres 5 i 12 d’abril (De 16.00h a 19.00h) 
- En aquest curs, impartit per Mario Sorribas i Josep M. Bru-
gués, volem compartir un conjunt de recomanacions i consells 
que us ajudaran, d’una banda, a preparar les vostres forma-
cions amb tècniques, instruments i procediments útils per al dis-
seny i l’elaboració de materials didàctics i de l’altra, a millorar la 
vostra manera de comunicar. (Font: CPC)
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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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Iñaki Gabilondo: “Els mitjans de 
comunicació han perdut credibilitat 
perquè la societat els veu com a 
servents del poder”
Per Redacció Radio San Sebastian / Cadena SER

El prestigiós periodista ha debatut amb Roane Carey, ex-redac-
tor en cap del setmanari sobre el paper que juguen els mitjans 
de comunicació en la vida política i ha reflexionat
sobre el present i futur de la comunicació.

El campus de Sant Sebastià de la Universitat de Deusto ha aco-
llit una nova jornada de reflexió organitzada per DeustoForum 

en relació a la “Comunicació Política”, en què han participat 
Roane Carey, ex-redactor en cap del setmanari The Nation-
USA (1989- 2021) i Iñaki Gabilondo, periodista i locutor de 
Cadena Ser, referent de la comunicació a Espanya. El diàleg, 
moderat per Maria Pilar Rodríguez, ha servit per fer una radio-
grafia sobre el present del periodisme i els reptes de futur a què 
s’enfronta la professió.

La política i la comunicació són les cares de la mateixa mone-
da. Els partits polítics estudien amb deteniment quines estra-
tègies i narratives utilitzar per fer arribar els missatges. No tan 
sols això, sinó que paren atenció a la manera com els mitjans 
traslladen els esdeveniments i les opinions. En aquest sentit, 
resulta evident que els mitjans de comunicació són una mica 
més que mers transmissors de la realitat: conformen la nostra 
imatge del món i la nostra interpretació del mateix. Alhora, els 
mitjans de comunicació es nodreixen de la política per elaborar 
els seus continguts. Ha estat el marc en què s’ha desenvolupat 
el diàleg.

En la seva primera intervenció, Iñaki Gabilondo ha subratllat la 
inexorable relació entre els mitjans de comunicació i la política, 
i ha explicat quina és la dificultat més gran a què s’enfronta el 
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periodisme: la distància. “La comunicació ha de trobar la distàn-
cia exacta per actuar com un observador de la realitat, sense 
ser atrapada per la lògica d’aquesta força de poder”. La manca 
de legitimitat és, sens dubte, un dels principals mals que pa-
teix la professió. Gabilondo assenyalava que “els mitjans de 
comunicació han perdut credibilitat perquè la societat els veu 
com a servents del poder”. De la mateixa manera, ha analitzat 
el paradigma comunicatiu actual, caracteritzat per l’abundància 
d’informació, que crea el brou de cultiu idoni per a la proliferació 
de les fake news i que atordeix la ciutadania. “Vivim, paradoxal-
ment, en una societat escèptica i crèdula alhora”, ha apuntat.

Roane Carey, per part seva, s’ha mostrat molt crític amb els mi-
tjans de comunicació dels Estats Units. Considera que el New 
York Times, un dels mitjans de comunicació més importants del 
seu país, no va ser prou crític amb l’administració Bush en el 
seu moment amb tot el tema de les armes de destrucció mas-
siva, obeint així interessos polítics. De la mateixa manera, ha 
reconegut un increment de mitjans de comunicació extremistes 
i la seva capacitat i influència per generar determinades opi-
nions esbiaixades, especialment a les zones rurals del país 
nord-americà.

Valorar el petit periodisme.- Tots dos periodistes han coincidit 
en la importància del petit periodisme, singularment el local, 
que busca nous camins i que promou els valors ètics i la convic-
ció de narrar, de manera independent, la realitat del que passa. 
Avui dia els ciutadans reben molts senyals comunicatius i els 
missatges tenen poca possibilitat de ser ben definits i desxi-
frats. Davant d’aquest escenari, inevitable, de confusió i bom-
bardeig d’informació, és indispensable per al periodista saber 
situar-se adequadament i convertir-se, així, en “una font d’aigua 
informativa potable”, tal com ha detallat Gabilondo. Carey, per 
part seva, ha volgut llançar un missatge destacant la confiança 
sagrada que els mitjans de comunicació deuen al públic i de la 
necessitat d’exercir un periodisme compromès parlant realment 
del que importa. (Fotografia: Radio Sant Sebastian)
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Vuit avantatges de la IA al periodisme 
(segons ChatGPT)
Per ChatGPT / Report.cat

ChatGPT és un model de llenguatge generatiu de gran escala 
desenvolupat per OpenAI. Aquesta tecnologia pot ser de gran 
utilitat per als periodistes en diversos aspectes, ja que pot aju-
dar-los a fer més eficaç la seva feina. En aquest article, ex-
plorarem alguns dels avantatges que ChatGPT pot oferir als 
periodistes.

Generació automàtica de contingut.- ChatGPT és capaç de 
generar contingut de forma automàtica, sense la necessitat de 
cap intervenció humana. Això pot ser de gran ajuda per als pe-

riodistes que necessiten generar contingut ràpidament, ja sigui 
per a notícies d’última hora o per a cobertures en temps real. 
Per exemple, ChatGPT pot generar textos breus per als titulars 
de les notícies, resums de les notícies i fins i tot articles com-
plets.

Investigació més eficaç.- ChatGPT pot ajudar als periodistes 
a investigar de manera més eficaç. Això es deu al fet que el 
model pot analitzar grans quantitats d’informació en línia per 
a trobar informació relacionada amb un tema concret. Això pot 
ser particularment útil per als periodistes que han de recopilar 
informació per a escriure notícies o articles.

Resolució automàtica de preguntes.- ChatGPT també pot 
ajudar als periodistes a respondre preguntes que els lectors o 
espectadors els plantegin. El model és capaç de processar pre-
guntes i proporcionar respostes basades en la informació que 
té emmagatzemada a la seva base de dades. Això pot estalviar 
temps als periodistes, que poden centrar-se en altres tasques 
importants.

Generació de contingut per a les xarxes socials.- Les xarxes 
socials són una part important del món del periodisme, ja que 
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permeten als periodistes connectar amb el seu públic i difon-
dre les seves històries. ChatGPT pot ser útil en aquest sentit, 
perquè pot generar contingut per a les xarxes socials de forma 
automàtica, incloent-hi textos breus per als titulars de les notí-
cies, descripcions i fins i tot mems o imatges relacionades amb 
la història.

Millora de la precisió i la consistència.- El model de ChatGPT 
pot ajudar a garantir que els textos siguin precisos i consistents. 
El model és capaç de detectar i corregir errors gramaticals i 
ortogràfics, així com de suggerir paraules o frases que millorin 
la claredat i la cohesió del text. Això pot ser particularment útil 
per als periodistes que han de produir textos de manera ràpida 
i eficient.

Ampliació de la capacitat de cobertura.- ChatGPT pot ajudar 
als periodistes a cobrir una àmplia gamma de temes i històries. 
El model és capaç de processar informació de diverses fonts i 
en diferents idiomes, el que significa que els periodistes poden 
accedir a informació i perspectives de diferents regions i cul-
tures. Això pot ajudar a ampliar la capacitat de cobertura dels 
periodistes i a millorar la qualitat dels seus continguts.

Personalització del contingut.- ChatGPT també pot ajudar 
als periodistes a personalitzar el contingut per a un públic de-
terminat. El model pot analitzar el contingut i el públic objectiu 
per a proposar paraules i frases que siguin més efectives per 
a arribar al públic. Això pot ajudar als periodistes a adaptar el 
contingut per a diferents audiències i a millorar la seva capacitat 
de persuasió.

Traducció automàtica de contingut.- Per als periodistes que 
cobreixen històries en l’àmbit internacional, la traducció pot 
ser una tasca difícil i costosa. ChatGPT pot ajudar a simplificar 
aquest procés, ja que pot traduir automàticament el contingut 
de diferents idiomes. Això pot estalviar temps i diners als pe-
riodistes, que poden centrar-se en la recopilació de notícies i la 
redacció de contingut.

Reconeixement de veu i transcripció automàtica.- Per als 
periodistes que realitzen entrevistes, el reconeixement de veu 
i la transcripció automàtica poden ser de gran ajuda. ChatGPT 
és capaç de reconèixer veus i transcriure contingut de forma 
automàtica, la qual cosa pot estalviar temps als periodistes i 
permetre’ls concentrar-se en altres tasques.
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En conclusió, ChatGPT és una eina extremadament útil per als 
periodistes que pot ajudar-los a millorar la seva eficiència i efi-
càcia en la producció de contingut. A través de la generació 
automàtica de contingut, la resolució automàtica de preguntes, 
la generació de contingut per a les xarxes socials, la traducció 
automàtica de contingut i pot automatitzar molts processos. (In-
fografia: ComputerWorld)

L’article que acabeu de llegir està escrit íntegrament per la 
intel·ligència artificial ChatGPT a partir de la premissa “escriu 
un article sobre els avantatges de ChatGPT per periodistes”. 
Tota la conversa amb la intel·ligència artificial ha estat mantin-
guda en català i el treball del redactor ha estat de revisió del 
text i maquetació, sense canviar, en cap cas, cap frase ni sentit 
del transmès per la IA.
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Vuit consells per comunicar-se bé a 
TikTok
Per Luciana Uchôa-Lefebvre / JDN

  
Des de l’estratègia de la campanya fins als formats, el ROI fins 
a la seguretat de la marca, aquí us expliquem com fer-se notar 
a la xarxa social preferida de la generació Z.

TikTok té codis molt específics que requereixen que el venedor 
adopti un enfocament adaptat per veure que els seus esforços 
donen els seus fruits. Aquí teniu vuit consells per fer-ho bé.

1. Sigues autèntic, alegre i “de moda”
A TikTok la comunicació no funciona segons un registre clàssic. 
Ha de ser autèntic, entretingut i formar part de les “tendències” 
de la xarxa, tot seguint una estètica senzilla i realista. “A TikTok 
s’ha de ser cru i sincer. Qualsevol tipus de tema es pot tractar 
però en un registre entretingut, alegre i educatiu perquè la gent 
ve a divertir-se i a aprendre”, explica Soraya Khireddine, funda-
dora de Yuzoo, agència creativa dedicada a TikTok. Sense obli-
dar el principi clau que fa l’èxit de la plataforma: la recuperació. 
“Els anunciants s’han d’inspirar en les últimes tendències virals, 
és imprescindible: un TikTok de marca és un 80% TikTok i un 
20% branding”, resumeix l’especialista.

2. Calcula abans de passar a l’orgànic
A part de les promocions destacades, es recomana l’orgànic 
per establir la marca a llarg termini. Si a TikTok encara és pos-
sible sortir sense necessitat de comprar publicitat, no durarà: 
“Des de principis d’any ja hem vist una primera caiguda de 
l’abast orgànic a TikTok”, confirma Nathan Elmaleh, fundador i 
CEO de Neads, una agència de publicitat social, el 50% de les 
campanyes de la qual són a TikTok. Fer-se ecològic també vol 
dir invertir-hi al llarg del temps i de manera periòdica: “Cal sos-
pesar el cost que comporta l’ecològic per produir regularment 
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vídeos creatius que funcionin en aquesta xarxa”, adverteix So-
raya Khireddine. Molt ràpidament, la marca que vulgui veure 
l’èxit de les seves operacions amb finalitats comercials haurà 
de recórrerseguiment adequat.

3. Descobriu el codi de TikTok
En aquesta xarxa, la clau no és necessàriament tenir molts segui-
dors, sinó assegurar-se que hi hagi el màxim de visualitzacions 
dels teus vídeos i sobretot amb una bona taxa de finalització.
(que indica si la gent els ha vist i durant quant de temps). De fet, 
no importa si esteu subscrit al compte, tothom pot veure un vídeo 
que funciona al flux “ForYou”, el graal de TikTok. Però, com in-
flueix en els algorismes de TikTok? Publicant regularment vídeos 
potencialment virals (autenticitat, entreteniment, tendències). 
“Com més creatiu sigui el teu vídeo i la teva idea original, millor 
funciona i més funciona, més ho mostra l’algoritme”, resumeix 
Nathan Elmaleh. El consell s’aplica tant als de pagament com 
als orgànics: a TikTok el contingut publicitari ha d’aparèixer com 
si fos orgànic, la generació Z és resistent a la publicitat clàssica.

4. Espereu abans de vendre a TikTok
Si la generació Z, acostumada als influencers, és receptiva a 
consells i informació que els permetin consumir, l’espai dispo-

nible per a les marques és cada cop més limitat. “La compe-
tència entre marques ha augmentat molt. Per vendre a TikTok 
s’ha de passar per tots els canals: orgànic per a la notorietat, 
pagat pels destacats comercials i creadors per augmentar les 
conversions”, aconsella Soraya, Khireddin. “Finalment estem 
començant a observar un ROI molt correcte i cada cop més 
competitiu a TikTok en comparació amb altres plataformes”, 
comenta Nathan Elmaleh. Per a marques de moda, ROASla 
mitjana és de 4. El cost d’adquisició de clients potencials de 
vegades es divideix per tres segons el producte en comparació 
amb el preu pagat a Meta. “Però heu de tenir paciència per 
alimentar primer els vostres grups de públic amb objectius de 
marca i visites al lloc només per després embarcar-vos en els 
objectius de conversió”.
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5. Augmenteu els resultats de les vostres campanyes al fi-
nal de l’embut de conversió amb els creadors 
A TikTok, els creadors talentosos han acomiadat influencers 
amb milions de seguidors, que són molt cars. “La publicitat amb 
creadors dóna resultats tres vegades millors que les creacions 
fetes a l’estudi. Cal variar les persones i els llocs de rodatge 
buscant les situacions més autèntiques possibles, a casa, al 
carrer, etc.”, diu Nathan Elmaleh.

6. Proveu el format d’anuncis Spark per obtenir més resul-
tats
Aquest format permet al creador de contingut publicar publicitat 
produïda en col·laboració amb una marca. Aquest últim manté 
el control de la fixació d’orientació i objectius. “És un model 
win-win: dóna molt millors resultats a la marca, que guanya en 
autenticitat, i augmenta la notorietat del dissenyador”, especi-
fica Nathan Elmaleh que observa un ROAS multiplicat per dos 
o fins i tot per tres per a les marques de cosmètica gràcies a 
aquest format. 

7. Comença amb força i després ajusta
Els professionals aconsellen un pressupost mínim de 50 euros 
al dia per començar a sorgir a TikTok. “Introduir més pressu-

post al principi et permet sortir de la fase d’aprenentatge de 
l’algoritme més ràpidament”, aconsella Nathan Elmaleh. Es diu 
que comprar mitjans a TikTok és molt més barat que a altres 
xarxes socials . “De mitjana, els CPM a TikTok són cinc vega-
des més barats que a Meta”, il·lustra. El que costa, en canvi, 
és el disseny de la campanya, nervis de guerra: fins a la meitat 
del sobre invertit. Paradoxa del model, per ser senzill, natural, 
creatiu i proper a la gent, cal pagar.

8. Compte amb la seguretat de la marca
TikTok hauria avançat molt en termes de seguretat de mar-
ca per escoltar els nostres experts. “L’equip de moderació de 
TikTok fa una feina extraordinària, molt més restrictiva que en 
altres plataformes. Per exemple, es rebutja tot allò relacionat 
amb el CBD i els complements alimentaris, mentre que està 
autoritzat a les altres plataformes”, diu Nathan Elmaleh. (Info-
grafies: interius.com i InboundCycle)
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El Congrés estanca el projecte de llei 
de la protecció del secret professional 
del periodisme
Per Eva Díaz / El Economista

  

El Govern espanyol va anunciar el passat mes de desembre un 
Projecte de Llei per a la protecció del secret professional del pe-
riodisme. Des d’aleshores, la norma es manté estancada a les 
Corts en espera de l’informe de la Comissió de Justícia sobre 

això. Així mateix, s’esperava que la norma, que comptava amb 
la negativa del PP, arribés al Ple dels Diputats el mes de febrer 
passat, cosa que tampoc no va passar.

Aquesta norma va sorgir com una escissió de la llei de protec-
ció per als informants de corrupció, que va entrar en vigor el 
passat dilluns 13. Tot i que la Constitució Espanyola estableix a 
l’article 20.1.d) que una llei regularà la clàusula de consciència 
i el secret professional, només s’ha legislat la primera premissa 
sobre la clàusula de consciència a través de la Llei orgànica 
2/1997, de 19 de juny. No obstant això, mai no es va regular el 
secret professional malgrat les diferents proposicions de llei de 
legislatures anteriors que o bé van ser rebutjades o van cadu-
car amb la finalitat de la legislatura.

El text d’aquesta norma recull a l’article 1 que cap periodista 
serà perseguit per protegir la identitat de les seves fonts. El 
projecte aclareix que s’entén per font qualsevol persona física o 
jurídica que proporcioni informació veraç a un o una periodista 
o mitjà de comunicació amb l’ànim que tota o part d’aquesta pu-
gui ser difosa de manera pública. Com a periodista, s’entén els 
professionals que es dediquen a comunicar informació veraç a 
la ciutadania per qualsevol mitjà de comunicació, la principal 
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missió del qual sigui fer realitat el dret a la informació que té 
la societat. Mentre que defineix com a mitjà de comunicació 
tots aquells canals (premsa, ràdio, televisió, digital) que difonen 
informacions veritables i estan sustentats en una societat edito-
ra o persona física propietària (pública o privada) compromesa 
amb les bones pràctiques i codis deontològics que regeixen el 
periodisme.

El secret professional empara i obliga els periodistes, així com 
els directors dels mitjans si coneixen la font, a protegir-ne la 
identitat amb excepcions. En aquestes excepcions únicament 
hi ha l’actuació judicial . Mitjançant mandat judicial exprés d’un 
òrgan de la jurisdicció penal, que haurà de valorar la necessi-
tat i proporcionalitat de la mesura, el periodista deixarà d’estar 
emparat pel secret professional en els supòsits següents: quan 
es constati fefaentment que la font ha falsejat conscientment 
la informació i quan la revelació de la font sigui l’únic mitjà per 
evitar un dany greu i imminent a la vida, la integritat física o la 
seguretat de les persones”, assenyala la nova norma.

En aquests casos, l’autoritat judicial podrà ordenar la pràctica 
de les actuacions admissibles en Dret, “si bé queda exclosa la 
requisició de les eines de treball dels periodistes, siguin aques-

tes del tipus que siguin, en l’exercici de la seva professió”. El 
text evitaria així casos com el que va passar el 2018 a les re-
daccions del Diario Mallorca i d’ Europa Press, quan el jutge 
que instruïa el cas Cursach va ordenar requisar els telèfons mò-
bils i ordinadors de dos periodistes per descobrir l’origen d’una 
filtració sobre la trama. (Infografia: Ara Balears)
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Com avançar en la transformació 
digital a mitjans locals: l’exemple del 
Rheinische Post
Per Laboratorio de Periodismo

 

Molts diaris, sobretot locals i regionals, porten un notable enda-
rreriment en allò que és la transformació digital. No estan sent 
capaços de traslladar a l’edició digital la lleialtat que els lectors 
manifesten cap a la seva edició impresa, on sí que són líders o 
almenys molt forts.

Un cas que pot servir d’orientació és el diari Rheinische Post, 
que ha format part del projecte Table Stakes, de WAN-IFRA. El 
Rheinische Post (RP) va néixer el 1946. Cobreix una regió que 
inclou quatre grans ciutats, inclosa Düsseldorf. Té 260 periodis-
tes i imprimeix 19 edicions locals. És el diari amb més circula-
ció a Renània. Gaudeix de 225.000 subscriptors, però només 
50.000 són digitals. A més, la meitat se subscriu a la versió en 
paper electrònic, en lloc del contingut web digital RP+.

El grup editor tenia clar que, si bé RP és un mitjà de comunica-
ció regional molt fort pel que fa a la seva edició impresa, la seva 
marca digital necessitava enfortir-se.

L’objectiu del projecte que van posar en marxa era transferir al 
mitjà digital l’impacte, la confiança i la lleialtat que han gaudit 
fins ara a la premsa. L’equip també era conscient que no tots 
a l’empresa estaven segurs que la majoria dels seus lectors 
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actuals estarien llestos per canviar els hàbits i pagar per les 
notícies digitals.

Algunes proves en línia ja havien mostrat el potencial per mi-
llorar la generació d’ingressos digitals, i una oferta de subscrip-
cions de pagament recent llançada havia funcionat bastant bé. 
Tot i això, encara que els seus periodistes treballaven tant en 
format imprès com en línia, la majoria dels fluxos de treball se 
centraven clarament en la impressió.

La manca de contingut concret per a audiències específiques 
era una bretxa òbvia, i quedaven moltes preguntes sobre quin 
contingut s’hauria de col·locar darrere del mur de pagament. Al 
costat de l’experiència de l’usuari (UX), RP també sabia que el 
viatge a la subscripció s’havia de millorar dràsticament.

L’equip de RP va ser clar: volien passar del periodisme centrat 
en el producte al periodisme centrat en l’audiència i de l’èxit per 
casualitat a l’èxit coneixent i abordant les necessitats dels seus 
lectors, així com els seus problemes, interessos i passions.

RP també volia per adoptar objectius quantitatius clars. Entre 
d’altres volien arribar a 2,7 dels 3 milions d’habitants de la seva 

àrea de cobertura (90% de penetració) i atendre 250.000 subs-
criptors totals.

Enfocar-se inicialment en una cosa molt concreta
L’equip de RP tenia al cap diverses audiències específiques 
per començar a captar més usuaris digitals, i va realitzar algu-
nes proves diferents, per exemple, amb la comunitat de Run-
ners i amb participants de certs festivals locals.  Tot i això, una 
d’aquestes proves es va tornar vital: “Willkommen, Baby!” (Ben-
vingut nadó!), que estava dirigit a famílies joves o pares que 
esperaven un nou fill.
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A les 19 edicions locals es van publicar aproximadament 100 
articles entre febrer i març de 2022. L’enfocament principal es 
va centrar en el contingut del servei (“com trobar la clínica de 
maternitat adequada, etc.”), enriquit amb una petita quantitat de 
peces més emocionals, per exemple, informes de pares sobre 
els seus primers 100 dies de paternitat.

Com recorda Henning Bulka, Head of Digital Desk, “sempre 
hem estat experts a informar i analitzar hard news. Tot i això, 
fer un esforç dedicat a tocar els cors i les ànimes dels nostres 
lectors pel que fa a un tema determinat era nou per a nosaltres. 
L’èxit d’aquest tipus d’històries fa que ara siguin un repertori 
estàndard per a la cobertura de totes les audiències”.

L’equip va publicar contingut digital durant tres setmanes. Va 
atraure 25.000 usuaris compromesos i va generar 200.000 im-
pressions de pàgina. El 75% del trànsit va provenir de dones, 
molt per sobre de la mitjana del lloc; més de la meitat dels lec-
tors tenien entre 20 i 40 anys, quan el contingut de RP sol atrau-
re només un terç de la seva audiència d’aquest grup d’edat. 
El contingut no només va ser efectiu amb el públic objectiu, 
sinó que també va ajudar a corregir el desequilibri general dels 
lectors.

“És important destacar que va demostrar l´impacte i el potencial 
d´enfocar-se adequadament en les necessitats específiques dels 
usuaris i va crear una nova comunitat d´usuaris compromesos”, 
assenyalen des de l´equip que ha liderat el projecte. Pel que fa 
als ingressos, el projecte va generar 220 subscripcions d’ePaper, 
26 conversions de RP+ i 20.000 euros de publicitat.

També va inspirar l’equip a publicar un dels seus whitepapers, 
un llibre electrònic digital que inclou el contingut que millor va 
funcionar i que així continua tenint una llarga vida útil molt des-
prés del final oficial del projecte.

El viatge de l’usuari també es va millorar notablement
Un dels reptes principals al voltant de l’adquisició havia estat el 
camí pràctic dels usuaris cap a la conversió. Tot i que això no 
es relaciona directament amb les necessitats editorials, el viat-
ge de l’usuari va haver de millorar-se dràsticament. L’equip de 
màrqueting de RP va poder escurçar el procés de pagament, i 
l’adreça de correu electrònic de l’usuari es va convertir en l’únic 
camp obligatori que s’havia de completar.

L’oferta de subscripcions en si es va fer més clara, sense un 
període de prova de finalització ràpida, i totes les ofertes de 
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subscripció es presenten a la vista típica de tres columnes a la 
pàgina de destinació del mur de pagament. Les mesures van 
portar a una taxa de conversa de més del doble.

Després de comprovar com es podia avançar en aquesta trans-
formació digital, ara l’equip continuarà formant i creant nous 
mini-equips de publicació al voltant d’audiències clau, incloses 
les anomenades audiències “emergents” a curt termini.

Per avançar més ràpidament, també tenen la intenció d’alliberar 
més recursos per a la publicació digital i canviar el flux de treball 
cap a un que reculli més la rellevància del digital. (Infografies: 
Laborarorio de Periodismo)
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Cal reinventar el periodisme
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

  
Les facultats i escoles de periodisme haurien de revisar molt 
a fons els programes d’estudi, ja que moltes de les assignatu-
res estan desfasades. És cert que han anat incorporant nous 
coneixements, alguns derivats de la revolució digital, que ha 
posat de cap per avall el sector dels mitjans de comunicació. 
Fa anys que els diaris tradicionals intenten actualitzar-se, però 
en general han actuat lentament i a remolc, amb un alt grau 
d’isomorfisme, molt condicionats per la ruïna econòmica des-
encadenada amb el canvi tecnològic. Amb l’abrupta arribada 
de la Intel·ligència Artificial, encara en bolquers, però amb un 

immens potencial revolucionari, ha arribat el moment de replan-
tejar-ho tot des de l’arrel.

Em vaig graduar a Periodisme l’any 1972, després d’aprovar 
els quatre cursos reglamentaris i passar l’examen oficial. Aca-
bava d’acabar la meva llicenciatura en dret. Ha passat una mica 
més de mig segle i diversos vendavals tecnològics i sociològics 
en aquesta professió. Em fascinava veure compondre en plom 
els linotipistes d’aquell passat llunyà. Durant força anys, les re-
daccions estaven presidides per la tableta de les maltractades 
màquines d’escriure. Les primeres pantalles van ser un regal 
que molts col·legues van rebre amb alguna aprensió. Les grans 
redaccions dels principals diaris eren com un caòtic temple de 
competència i companyonia. He de dir que les enyoro.

L’arribada d’Internet va començar a canviar-ho tot. Aquells dia-
ris dominicals i revistes plens de publicitat se’n van anar per un 
desguàs imprevist, anomenat Google, després Apple, Amazon, 
Facebook, etc. Avui el 80% de la publicitat digital se l’emporten 
les plataformes que no produeixen cap contingut. És una abe-
rració que encara no ha trobat més acomodament que la ruïna 
de molts mitjans.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’any passat, va arribar gairebé silenciosament, una incipient 
Intel·ligència Artificial que podria escriure, dissenyar, investigar, 
i fins i tot fer art, amenaçant diversos oficis humans. S’acaba de 
presentar el ChatGPT4 i n’hi ha d’altres en dansa. El cercador 
omnipresent de Google també haurà de reinventar-se.

Fa anys que vaig comprendre que el canvi tecnològic ho canviava 
tot. He intentat seguir-lo, cosa que no és fàcil, ja que la seva progres-
sió ja és exponencial. Alguns col·legues han pujat a aquest fulgurant 
cavall amb encert. Com que fa anys em fascinaven les linotípies i 
les rotatives, avui em barallo amb la IA amb semblança sorprenent. 
Crec que només estem al principi d’una revolució copernicana.

El perfil que una empresa mediàtica ha de buscar ara per a 
les plantilles està mutant brutalment. A més de gent que inves-
tigui i escrigui, que faci vídeos curts i més llargs, que dissen-
yi nous formats, que mostri i expliqui realitats en profunditat, 
amb imatges, grafismes complexos, documents visuals que es 
despleguen a la petita pantalla dels mòbils, podcasts, còmics, 
fins i tot videojocs, hi haurà d’haver especialistes en diferents 
tecnologies d’avantguarda. Tothom de diferents especialitats 
col·laborant a l’uníson per il·luminar noves maneres d’explicar 
un món cada dia més complex i agitat.

No hauran de faltar especialistes en medi ambient, ja que el 
canvi climàtic i l’escalfament global seran sens dubte informa-
cions de gran rellevància. En pocs anys haurem d’adonar uns 
300 milions de refugiats climàtics cercant desesperadament 
acomodament i salvació d’inundacions i catàstrofes. Com in-
formem?

Els avenços tecnològics són cada cop més fulgurants. La físi-
ca quàntica és difícil d’explicar, però tindrà repercussions molt 
importants. Els avenços en salut, telemedicina, nous fàrmacs, 
noves pandèmies, etc. requeriran especialistes per fer-los arri-
bar al gran públic.

Hi ha una qüestió transversal de gran importància: enmig d’una 
perillosa inundació de desinformació i escombraries rebotant a 
les xarxes socials, els mitjans necessitaran amb urgència espe-
cialistes en xarxes, capaços no només d’observar-les, sinó fins 
i tot de crear els seus propis suports, els mitjans s’hauran de fer 
un forat en aquestes selves.

En un món convuls i complex, els informadors en profunditat, 
que no acudeixin només a la brillantor de les enganyoses notí-
cies dels informatius, sinó que expliquin les causes i els orígens 
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del cabal diari, seran d’or. El periodisme d’alta qualitat serà el 
millor passaport per albirar el futur.

I els professionals no treballaran amb freqüència creixent als mi-
tjans, seran d’alguna manera, el seu propi mitjà. S’organitzaran 
en cooperatives, que distribuiran els seus continguts ajudats 
per blockchain i seran remunerats a través de la cooperativa, 
segons els impactes que aconsegueixin amb els continguts.

I això és només el principi. (Fotografia: Notas Periodismo Po-
pular)
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