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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: L’exemple del diari Ara: El necessari esforç de centrar-se en una audiència en línia més propera
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La UE i el Regne Unit obren investigació als anuncis classificats de particulars a Facebook

COMUNICACIÓ DIGITAL
Cookieless i les seves solucions, cap a on anem?

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La diversitat és la nova obsessió dels anunciants

NOVES EINES
Sis tecnologies editorials que marcaran la diferència 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els equips editorials i de productes han de treballar junts per adquirir i retenir subscriptors

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Intel·ligència artificial en periodisme: usos i recursos
TRIBUNA: Centrar-se en la seva audiència
ENTREVISTA: Leandro Lamor (EFE): “A vegades les millors notícies per a una agència són aquelles notícies que no donem”
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L’exemple del diari Ara: El necessari 
esforç de centrar-se en una audiència 
en línia més propera
Per AMI

L’organització WAN-IFRA, Associació Mundial de Diaris i Edi-
tors de Notícies, ha publicat l’informe Les audiències primer, en 
el qual comparteix els aprenentatges clau del programa Table 
Stakes Europe (TSE) organitzat en col·laboració amb el progra-
ma digital de Google News Initiative.

Table Stakes Europe és una iniciativa de gestió per al canvi 
en dotze mesos en què cada participant ha de seleccionar un 

desafiament relacionat amb el seu negoci digital, amb l’objectiu 
final que sigui més sostenible i eficaç. Aquest projecte deu la 
seva nomenclatura a una expressió del món del pòquer que fa 
referència a l’esforç que cal fer per mantenir-se viu en la parti-
da; en aquest cas, en el negoci de la informació.

El programa es basa en la iniciativa dissenyada i dirigida per 
Doug Smith, que es desenvolupa als Estats Units des de 2015, 
i que durant el seu segon any en el continent europeu oferirà a 
les editorials centrades en notícies locals i regionals l’oportunitat 
d’identificar i aconseguir un progrés significatiu davant el repte 
del creixement digital. La idea és accelerar la transició de la 
premsa escrita a la digital, ajudar les redaccions a canviar les 
seves mecàniques, assolir noves audiències i, a més, involu-
crar millor a les seves comunitats.

Enmig de la proliferació global de desinformació, fake news, 
propaganda i discursos interessats que es difonen ràpidament 
a través de plataformes globals a escala, es fa més necessària 
que mai la informació veraç i contrastada, amb un paper fona-
mental per part de les notícies locals, un periodisme local de 
qualitat i financerament sostenible, com el que vol donar suport 
i impulsar Table Stakes.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En paraules de Vincent Peyrègne, CEO de WAN-IFRA: “Un 
compromís ple amb l’increment dels ingressos derivats de les 
subscripcions implica realinear les operacions editorials, tèc-
niques i de màrqueting amb un nou enfocament basat en la 
confiança, la fidelització, les dades i la comprensió de les au-
diències principals”.

Diari Ara: un 169% d’augment de nous usuaris registrats.
El viatge comença amb una anàlisi exhaustiva de les deficièn-
cies. Un bon exemple d’adopció d’aquest projecte és l’Editora 
de Premsa Periòdica Ara, de Barcelona, a on  Strakes Europe 
va identificar llacunes en la forma en què oferia contingut dirigit 
a les seves audiències. Van descobrir que tenien una “bretxa de 
producció” i només el 26% de les notícies que publicaven arri-
baven realment a una audiència (el 80% de l’audiència, de fet). 
A més, el flux de treball de la redacció estava massa centrat 
en la impressió. L’organització editorial no els permetia lliurar 
contingut digital d’acord a les necessitats dels seus lectors i 
també es va descobrir una bretxa en el seu procés de subs-
cripció. Els lectors podien evitar el mur de pagament de moltes 
maneres. En definitiva, no estaven utilitzant les valuoses dades 
d’audiència que tenien per millorar les possibilitats de paga-
ment.

L’estratègia principal del diari Ara per solucionar-ho ha estat cen-
trar-se més en el contingut que creen. Van començar a utilitzar 
més dades i analitzar el comportament de les seves audiències. 
Van crear un panell que mostrava les dades sobre els hàbits dels 
lectors i després, van instal·lar una pàgina de registre per obtenir 
dades més precises sobre els no subscriptors. “Ara volem portar 
dades a la nostra redacció per a produir més per al nostre públic 
objectiu. Necessitem produir menys, i el contingut que produïm 
volem fer-lo més atractiu per al nostre públic”, assegura Georgi-
na Ferri, directora d’innovació i ingressos de l’Ara.

Una anàlisi en profunditat de les seves deu seccions editorials 
principals en termes d’usuaris, visites i pàgines vistes va revelar 
el potencial de la seva secció d’Opinió per generar lleialtat. Així 
que es va decidir fer que aquests articles fossin accessibles 
només per a lectors registrats, el que va permetre augmentar 
el seu nombre en un 169%, i un 20% el nombre de sessions 
iniciades per usuaris registrats. A poc a poc, l’editorial va reduir 
el nombre d’articles que produïa i es va centrar en augmentar la 
quantitat de contingut llegit per a l’almenys el 80% dels usuaris 
del 26% al 40%. També van canviar el moment de la publicació 
i van començar a publicar una combinació de notícies breus i 
articles més llargs al llarg del dia en els seus canals digitals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Ara també ha desenvolupat la seva pròpia mètrica RFV (ac-
tualitat/freqüència/volum), inspirada en el Financial Times i que 
els permet predir noves adquisicions amb un 85% de fiabilitat i 
rotació amb un 65% de fiabilitat. El grup editorial català també 
va decidir mantenir el seu mur de pagament durant la pandè-
mia perquè va creure en el valor del seu contingut, el que el va 
ajudar a obtenir més de 2.000 nous subscriptors. I amb la idea 
d’arribar als 19 milions d’usuaris per a 2022. 

Segur que iniciatives de WAN-IFRA com Table Stakes Europe 
poden seguir ajudant-los a fer-ho realitat. A Espanya formen 
part de la Table Stakes: diari Ara, Grupo Henneo, Diario de No-
ticias, Grup Serra i Vocento. (Infografia: WAN-IFRA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi “Las 
audiencies primero”, de la Table Stakes Eurfope / WAN-IFRA. 
CLICAR AQUÍ  
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La UE i el Regne Unit obren 
investigació als anuncis classificats 
de particulars a Facebook
Per Márqueting Digital / Dirconfidencial

 Marketplace, l’entorn en el qual qualsevol usuari de Facebook 
pot comprar o vendre articles a un altre, està ara en el punt de 
mira de les autoritats comunitària i britànica de la competència. 
Tots dos organismes sospiten que la xarxa social pugui estar 
utilitzant informació derivada d’anunciants per reforçar els seus 
propis serveis, i aquest espai de compravenda per a particulars 
podria ser un dels beneficiats. L’altre seria Dating, l’alternativa 
pròpia de la xarxa social per a proveir cites als seus usuaris, 

però ja només sota la perspectiva de l’Autoritat de la Competi-
ció i els Mercats (CMA) del Regne Unit.

Actualment, Marketplace és utilitzat per uns 800 milions de per-
sones al llarg de prop de 70 països. Gairebé des del seu llança-
ment, el 2016, ha estat acompanyat per la controvèrsia, ja que 
els seus rivals consideren que Facebook competeix de manera 
deslleial oferint aquest servei gratuït als seus més de 2.000 mi-
lions d’usuaris. Entre els perjudicats estarien Craiglist o Gumtree, 
dues webs amb molt recorregut en la compravenda entre usuaris 
que tot just computen 60 i 16 milions d’usuaris, respectivament.

Una cosa semblant passa amb Dating, que va ser estrenat re-
centment al Regne Unit. Competidors amb una llarga trajectòria 
en el sector com OKCupid o Tinder mantenen en principi una xi-
fra d’usuaris bastant gran, encara que no està clar quanta gent 
està fent servir l’alternativa nativa de Facebook. Però aquests 
actors paguen per accedir als usuaris als quals la xarxa social 
oferta de manera gratuïta la seva alternativa, el que consideren 
un desavantatge.

La investigació a Facebook per ambdós serveis de CMA s’uneix 
a les que l’organisme ja ha obert recentment a Google i Apple. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En el primer cas per la retirada del suport a  galetes  de tercers 
a Chrome i en el segon per les condicions d’accés a la botiga 
d’aplicacions. Per la seva banda,  la Comissió Europea porta 
més d’un any examinant de manera informal les pràctiques de 
Facebook, a la qual acusa d’utilitzar ingents quantitats de da-
des per modelar les seves iniciatives a costa de competidors en 
els sectors en què entra.

La plataforma ha negat que aquests processos tinguin base 
real. Un portaveu ha apuntat que “sempre estem desenvolu-
pant nous i millors serveis per atendre la demanda de persones 
que fan servir Facebook. Marketplace i Dating ofereixen més 
opcions i operen en espais molt competitius amb grans empre-
ses assentades”.

El mateix dia en què es van conèixer aquestes investigacions 
es va saber igualment que l’autoritat alemanya de la compe-
tència obria al seu torn un procés per examinar  News Show-
case, el projecte pel qual Google està negociant pagaments 
per contingut amb mitjans de tot el món. Aquesta investigació 
neix de capacitats ampliades d’aquest organisme per part del 
Govern alemany i vol dilucidar  si aquestes converses amb el 
sector s’estan produint de forma equilibrada i de bona fe, així 

com l’origen de la selecció dels seus participants. Prèviament 
n’havia obert  altres dues. (Fotografia: Web Marketing Tips)

Oriol Duran Torres, nou secretari de 
Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació

El periodista penedesenc Oriol Duran Torres és des del dimarts 
el nou secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comu-
nicació. Nascut a Sant Quintí de Mediona l’any 1978, Duran és 
llicenciat en Periodisme i compta amb estudis d’Humanitats per 
la Universitat Internacional de Catalunya. Va ser redactor al se-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tmanari La Fura, SER Penedès-Garraf i Canal Blau de Vilanova 
abans de fer el pas a la comunicació corporativa.

Ha ocupat el càrrec de director general d’Anàlisi i Planificació 
Estratègica de l’Acció Exterior durant els darrers dos anys. An-
teriorment havia estat el cap de l’oficina de Comunicació del 
Departament d’Exteriors.

Ha estat cap de comunicació dels grups d’Esquerra Republi-
cana del Congrés i el Senat a Madrid i responsable de comu-
nicació del grup republicà a l’Ajuntament de Barcelona. Durant 
la pandèmia va coordinar la comunicació de Salut a l’àrea de 
Barcelona. (Font i fotografia: eixdiari.cat)

El Govern balear incrementa la 
dotació de les subvencions als 
mitjans en català
El Consell de Govern de les Illes Balears ha autoritzat la convo-
catòria d’ajuts als mitjans de comunicació en català per al 2021. 
Enguany la dotació serà de 635.000 euros, un 10,3% més que 
els 575.000 euros de la convocatòria de l’any passat.

Aquesta línia de subvencions, que es convoca anualment, està 
destinada a fomentar la presència de la llengua catalana en 
mitjans impresos i digitals (publicacions diàries, locals i temàti-
ques) i mitjans audiovisuals (televisió i ràdio). La Conselleria de 
Fons Europeus, Universitat i Cultura s’encarregarà de publicar 
la convocatòria properament. (Font: Comunicació21)

L’Ajuntament de Madrid convoca una 
subvenció per als mitjans escrits de 
proximitat
L’Ajuntament de Madrid ha obert la convocatòria de subven-
cions per a la promoció i el desenvolupament dels suports de 
premsa escrita d’àmbit de proximitat (distrital o inferior). En 
total, l’ajuntament que dirigeix José Luis Martínez Almeida ha 
destinat una partida de 300.000 euros a aquesta convocatòria 
que s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid 
número 126.

Optaran a aquests ajuts totes aquelles empreses que complei-
xin amb els requisits proposats. Els beneficiaris podran ser tant 
persones físiques, com jurídiques o entitats sense ànim de lu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

https://www.caixabank.cat/particular/assegurances/asseguranca-llar-mybox-home.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cre que estiguin domiciliades en el municipi de Madrid. A més, 
hauran de tenir com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de 
premsa escrita local i s’han d’ajustar a la consideració de “mi-
tjans hiperlocals”. A més, entre altres requisits, les capçaleres 
hauran de contenir informació específica detallada sobre el dis-
tricte o barri com a mínim en un 80% de la informació general 
de serveis d’aquest. (Font: MAE)

El CAC es queda amb tres membres

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va perdent membres 
tot esperant la seva renovació. La darrera baixa és la d’Yvonne 
Griley, consellera des de 2014, que ha estat nomenada nova di-
rectora general d’Afers Religiosos del Departament de Justícia. 
D’aquesta manera, el CAC queda amb tan sols tres membres: 
el president Roger Loppacher, el secretari Daniel Sirera i la con-
sellera Carme Figueras, tots amb el mandat caducat.

L’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual està pendent de 
renovació des de fa any i mig. El Parlament va aprovar per una-
nimitat la reforma de la Llei del CAC (i de la CCMA) l’octubre 
de 2019, que va entrar en vigor al mes següent. El nou text 

redueix el nombre de membres del CAC de sis a cinc. Aquests 
han de ser elegits amb el suport de dos terços de la cambra (ja 
no es permet fer-ho per majoria absoluta en segona volta) i a 
proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (anteriorment 
eren dos).

La nova normativa també estableix que els membres estiguin 
subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generali-
tat, reforça el seu perfil professional, i introdueix la paritat en la 
composició. (Font: Comunicació21)

Cau el consum de la Tv convencional 
entre dubtes sobre la seva rendibilitat 
futura
El negoci audiovisual s’ha 
transformat en els últims 
anys i les emissions lineals 
de continguts han perdut 
una part de la seva força. 
De fet, segons la dada re-
velada en les últimes hores per Kantar Media, els espanyols 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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van veure els canals de TDT 46 minuts menys al dia (-24%) que 
en el mateix mes de l’any passat.

La dada cal posar-la en context, atès que març, abril i maig de 
2020 van ser mesos de confinament i fortes restriccions de mo-
viment per a la població espanyola. No obstant això, el consum 
de la TDT s’ha reduït en els últims anys d’una manera lenta, 
però progressiva. El 2011, cada espanyol veia 239 minuts a 
el dia la televisió. Actualment, són 207 en la modalitat lineal. 
(Font: MAE – infografia: Hipertextual)

Convenció de l’ACPC a Barcelona

L’ACPC celebrarà la 13a Convenció de la Premsa Comarcal i 
Local i l’assemblea de l’entitat aquest dissabte, dia 12, a l’Hotel 
Comtes de Barcelona. La doctora Aida Martori Muntsant pre-
sentarà els resultats del treball guanyador del 10è Premi de 
Recerca Universitària Premsa Comarcal que duu per títol “De 
premsa de proximitat a mitjans multimèdia, camí cap al trans-
media? Anàlisi i proposta de l’adaptació dels mitjans de l’ACPC 
a les dinàmiques digitals”; i tot seguit es farà públic el veredicte 
d’aquest guardó.

La segona part de la convenció la centraran les ponències dels 
dos convidats  d’enguany: l’escriptor Martí Gironell, que par-
larà sobre “De la realitat més propera a la ficció històrica: una 
trajectòria de novel·la”, i la periodista Rosa Maria Calaf, que 
dictarà una ponència sobre “Informar: un repte, abans i ara”. 
(Font: MAE)

El setmanari Nova Conca arriba al 
número 1.500 

El setmanari Nova Conca, amb seu a Montblanc, ha publi-
cat el número 1.500 coincidint amb els seus primers 30 anys 
d’existència de la publicació. Per celebrar aquesta fita es va pu-
blicar un especial de 17 pàgines inclòs en la mateixa edició titu-
lat 1.500 setmanes informant-te. Allà s’explicava, d’una banda, 
la història del setmanari des dels seus inicis fins a l’actualitat; i 
de l’altra, es recopilaven les notícies més destacades que s’han 
publicat durant aquestes mil cinc-centes edicions descobrint el 
més rellevant que ha succeït a Montblanc i els vint-i-un muni-
cipis restants que configuren la Conca de Barberà en les tres 
últimes dècades. (Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Cookieless i les seves solucions, cap 
a on anem?
Per Sergio Suárez / Marketing4 ecommerce

 
Des de sempre els usuaris han demandat privacitat en les seves 
dades en línia i en certa manera, aquesta notícia de la desapa-
rició de les galetes de tercera part no ens agafa per sorpresa, 
per això el terme cookieless serà el més comentat fins el 2022.

Encara recordo quan fèiem retargeting al correu electrònic de 
l’usuari sense precisar d’un CRM o quan es venien bases de da-
des a tort i a dret sense importar l’origen, but the GDPR came!

En quin punt estem sobre la privacitat en línia?.- El  2018  es 
va publicar la llei de protecció de dades, que l’únic que ve a dir 
és que podem obtenir les dades que vulguem per fer campan-
yes sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment explícit, 
i aquesta llei poc a poc s’ha anat ajustant mes a mes per lligar 
possibles escletxes.

A principis d’aquest any, Google va anunciar que acabaria amb 
les galetes de tercera part (com ja han fet Safari i Firefox) afec-
tant directament als clients en el mesurament de les seves con-
versions i en la compra programàtica .

Actualment a  Safari  i  Firefox  no es pot fer retargeting passa-
des 24 hores des de l’última visita de l’usuari, el que comporta 
que els lookalikes que fem d’aquest pull de galetes serà molt 
menys precís ja que les galetes “moriran” passades 24 hores. 
I res de parlar de models d’atribució amb post-view, aquestes 
seran unes de les conseqüències que tindrem l’any vinent  amb 
la decisió de Google.

Cookieless i solucions que ja té el mercat.- No hem de témer a 
aquest nou escenari, ja que el mercat té des de fa temps solucions 
per treballar als usuaris sense necessitat de cookies de tercera part.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Google  (Google Customer Match ) i  Facebook  (Facebook Cus-
tom Audience) ens permeten poder dur a terme llistes d’audiències 
en base al nostre CRM, important aquests emails o números de 
telèfon hashejats a SHA256 i així poder oferir millors anuncis als 
nostres clients i poder crear lookalikes en base als nostres usuaris.

A més d’això, hem de tornar a la  publicitat contextual, dividint 
aquesta en dues parts, al meu parer:

• Publicitat contextual basant-se en el context de la pàgina (la 
de tota la vida).

• Publicitat en  llocs específics, és a dir, buscar aquells mitjans 
on poder publicitar-nos i que el nostre producte encaixi 100% 
amb l’audiència, un exemple: Phone House o PcComponentes 
publicitant els seus productes en webs de tecnologia com pugui 
ser un Xataka, Applesfera o HTC Mania.

Per això, hem d’anar enfocant-nos a poc a poc en el client i 
posar-lo al centre de la nostra estratègia, per això des de 1989 
tenim una tecnologia anomenada  CRM  que moltes empreses 
encara no coneixen, i que és un MUST a l’hora de generar un 
engagement d’aquest amb la nostra marca.

Tot i així, el mercat ja està treballant en diverses solucions apli-
cables a un món sense galetes, ja hem pogut veure la publica-
ció de l’universal ID de  zeotap  o el de  The Trade Desk, però 
caldrà esperar a veure quina solució publica Google després de 
la seva Privacy Sandbox, ja que l’únic que tracta és de preser-
var la seguretat de les dades de l’usuari.

Després d’això, les conclusions sobre el cookieless que hem de 
treure són bastants:

• Augmentar i cuidar el nostre  Zero Party Data, ja sigui amb un 
CRM o amb un CDP.

• Fer ús dels  device IDs,  ja que aquests no es veuran perjudi-
cats per la desaparició de les galetes de tercera part.

• Aprofitar les eines que ja té disponible el mercat.

• Espavilar si la nostra web no té  login  i incorporar-li immediatament.

• Dur a terme estratègies “member-Get-member” com ja fa Ube-
rEats, Cabify i múltiples empreses que t’ofereixen una recom-
pensa per atraure un nou usuari.
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Es bo ara repetir el títol:  Cookieless i les seves solucions, cap 
a on anem? (Infografia: Digitalkites)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia Cookieless Pro-
grammatic Spain. CLICAR AQUÍ  

El govern espanyol regula l’Impost a 
Serveis Digitals, data i publicitat en 
línia
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que regularà 
el funcionament de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, 
especialment els mecanismes de localització dels dispositius 
dels usuaris i les obligacions formals dels contribuents d’aquest 
impost. L’impost afecta aquelles empreses amb un import net 
de la seva xifra de negocis superi els 750 milions d’euros 

Aquest impost, de caràcter indirecte, grava les prestacions de 
determinats serveis digitals: publicitat i intermediació en línia i 
la venda de dades generades pels usuaris. 

 

Google i Amazon ja van anun-
ciar que repercutiran l’impost 
sobre els clients d’Ads i els 
anunciants de la seva plata-
forma. Els anunciants hi es-
tan és contra.

Normes sobre localització dels dispositius dels usuaris: En pri-
mer lloc, es desenvolupen les normes sobre localització dels 
dispositius dels usuaris, partint de la previsió legal que les pres-
tacions de serveis digitals s’entenen realitzades en territori es-
panyol quan l’usuari es trobi en el mateix, establint una sèrie de 
normes específiques per a cada un dels serveis digitals, que 
estan basades en el lloc en què s’han utilitzat els dispositius, 
sent aquest lloc el de la seva localització.

Es presumeix que un determinat dispositiu d’un usuari es troba 
en el lloc que es determini d’acord amb la direcció IP de la ma-
teixa, llevat que pugui concloure que l’esmentat lloc és un altre 
diferent mitjançant la utilització d’altres mitjans de prova admis-
sibles en dret, en particular, la utilització d’altres instruments de 
geolocalització. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Computing España)
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El G7 acorda un impost mínim global 
del 15% per a les grans companyies 
tecnològiques

Set de les economies més destacades del món, agrupades en 
el G7, han arribat a un acord històric per establir un impost mí-
nim global a les grans corporacions en aquells països en què 
operen. D’aquesta manera, els ministres de finances de Ca-
nadà, Estats Units, Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne 
Unit han fixat les bases per a una fiscalitat internacional que 
busca generar un camp de joc més equilibrat.
 

Segons l’acordat a Londres, l’objectiu és fixar una taxa mínima 
global del 15% a les multinacionals perquè paguin impostos a 

cada país en què exerceixen la seva activitat i, d’aquesta mane-
ra, evitar que recorrin a traslladar els seus beneficis a nacions 
amb baixa tributació o paradisos fiscals. 

La voluntat del G7 és ajustar la fiscalitat a la realitat de l’era 
digital, de manera que companyies com Google, Facebook o 
Amazon seran les més afectades, ja que ara legalment poden 
tributar en un país amb condicions fiscals avantatjoses el ne-
goci que generen en altres països. La mesura busca que les 
grans empreses tributin en aquells llocs on comercialitzen els 
seus productes i serveis, i no només on reporten beneficis, és a 
dir, on s’ubiquen les seves seus socials. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: cmmedia.es) 

Brussel·les publica la seva esperada 
guia sobre la directiva de copyright

Les orientacions publicades el passat dia 4 a Brussel·les són el 
que el Govern d’Espanya esperava per dur a terme la transposi-
ció de la directiva europea sobre drets d’autor en l’anomenada 
llei Uribes. La guia europea aborda concretament l’aplicació de 
l’article 17 i ha arribat després de mesos d’espera amb un con-
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tingut que no agrada als detractors dels aspectes més lesius 
d’aquesta norma. “No és bona”, ha tuitejat Julia Reda, investi-
gadora i antiga eurodiputada de el Parlament Europeu pel Partit 
Pirata d’Alemanya.

La guia exigeix als Estats membres que implementin salvaguar-
des contra el bloqueig de contingut legal a internet, sí, però per-
met als titulars de drets invalidar els drets dels usuaris sempre 
que temin un dany econòmic important. 

Queda per veure com procedeix Espanya a partir de la publi-
cació d’aquestes orientacions. Per ara, el Govern de l’estat no 
està sol pel que fa a la no transposició de la directiva: només 
Països Baixos i Hongria han completat la transposició, mentre 
que la resta de països es troben en diferents fases del procés. 
(Font: Genbeta)

El CAC demana més compromís a les 
plataformes d’internet per combatre la 
desinformació

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), 
Roger Loppacher, ha demanat a les plataformes d’internet més 
compromís per combatre la desinformació i per garantir la lli-
bertat d’expressió. “La desinformació, i això s’ha fet evident 
en aquesta crisi sanitària, pot suposar un risc seriós per a les 
persones, de manera que necessitem compromisos més ferms 
per part de les plataformes en línia, amb mesures com ara la 
desmonetització de la desinformació o la millora del control dels 
bots i dels comptes falsos”, ha dit.

Així, Loppacher ha donat suport a la proposta de la Comissió 
Europea per reforçar el Codi de bones pràctiques en matèria 
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de desinformació aprovat el 2018 i que ara es vol modificar per 
combatre amb més eficàcia les fake news.

El president del CAC ha afegit que la segona línia d’actuació ne-
cessària per lluitar contra la desinformació serà l’aprovació de la 
Digital Service Act (DSA), el projecte impulsat per la presidenta 
de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per establir un 
nou marc regulatori per a les grans plataformes. La proposta de 
la Comissió Europea subratlla la importància de capacitar les 
persones per tal que puguin detectar la desinformació. Aquesta 
proposta ja ha estat implementada pel CAC mitjançant el pro-
grama eduCAC. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
rromanipativ.info)

Diversos mitjans de comunicació, 
entre ells, El País i El Periódico 
pateixen una caiguda després d’una 
fallada en el proveïdor de serveis

Diversos mitjans de comunicació de tot el món han patit caigu-
des sobtades dels seus serveis. La causa és un error de Fastly, 

una companyia nord-americana que xarxes socials i mitjans de 
comunicació de tot el món contracta com a proveïdora de ser-
veis en el núvol. Aquesta fallada ha donat lloc a una caiguda de 
pàgines web a tot el món. 

Xarxes socials com Twitter o Twitch també van experimentar 
fallades. A Espanya han reportat errors importants diaris com El 
País, El Periòdico, El Mundo, Cinco Días,  As o Marca. La cai-
guda també va afectar la premsa dels Estats Units, deixant sen-
se servei el The New York Times. . Segons va anunciar Fastly, 
les fallades en el seu servei van ser generalitzades. Tots els 
seus servidors als Estats Units, Europa, Llatinoamèrica, l’àrea 
d’Àsia-Pacífic, l’Índia i Sud-àfrica apareixien amb l’avís «rendi-
ment limitat».

Fastly és un proveïdor de serveis en el núvol. A Amazon dóna 
servei d’imatges i a Twitter d’emojis. Per aquest motiu, molts 
usuaris van reportar errors al respecte, ja que no es podien 
veure. (Font: Prnoticias)
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De què tractarà el Mobile World 
Congress 2021?

La GSMA, l’entitat organitzadora del Mobile, s’ha proposat po-
sar sobre la taula set grans temàtiques que impliquen el món de 
la telefonia mòbil i les noves tecnologies. Concretament, els set 
temes principals del congrés, que es farà del 28 de juny a l’1 de 
juliol, a Barcelona, són la connectivitat, la indústria connectada, 
la intel·ligència artificial, la innovació de les startups, la societat 
del futur, la tecnologia creativa i l’experiència del client.

El Mobile es planteja també com ha de ser, a partir d’ara, 
l’experiència dels clients amb les noves tecnologies. Concreta-
ment considera que el “recorregut del client ha de ser simple, 
personalitzat i atractiu”, això i la gran quantitat de marques que 

s’han disposat a fer-ho realitat, fa que sigui una indústria hiper-
competitiva, on conèixer el client és la clau de l’èxit.

Per tant, la personalització i les experiències perfectes són el 
producte de la intel·ligència obtinguda de les tecnologies mòbils 
i digitals, un enfocament que aquest tema discutirà en totes les 
indústries. Partint d’aquestes bases, el Mobile buscarà discutir 
al voltant de la innovació  i la personalització de les noves tec-
nologies per millorar l’experiència del client. (Font: Adrià Rovira/
Elnacional.cat – infografia: MuyCanal)

Digital Tech & Trends Summit 2021 
arrenca motors

Amb l’objectiu de conèixer les tendències i claus del futur em-
presarial, Dir & Ge organitza, els propers dies 22 i 23 de juny, la 
Va edició del Digital Tech & Trends Summit, una trobada única 
100% digital, per analitzar les tendències d’innovació empresa-
rial com factor clau d’èxit. Sanitas, SEAT, Pelayo, Too Good To 
Go, Idealista i altres marques líders compartiran a Digital Tech 
& Trends Summit 2021 les tendències i claus d’innovació com a 
factor estratègic del creixement empresarial. 
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Digital Tech & Trends Summit es presenta com un espai digital en 
el qual conèixer les últimes tendències, solucions i casos d’èxit 
de el sector. Una trobada dissenyada a mida per fer networking 
de qualitat i oferir les claus sobre com innovar i implementar 
processos de transformació digital d’èxit. L’esdeveniment total-
ment gratuït serà de accés gratuït per a tots els directius que 
vulguin conèixer les claus sobre com innovar i implementar pro-
cessos de transformació digital d’èxit. (Font: MAE)

Jaume Giró ven el seu grup de 
comunicació

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha venut a dos treba-
lladors del seu gabinet el grup de comunicació que va crear 
després de la seva sortida de la Fundació Bancària La Caixa. 
Sergi Saborit i Patricia Madrigal han adquirit el 100% de les 
accions de Reputation & Strategy Consultants, un grup que va 
començar a caminar al febrer de 2020.

La nova etapa que s’obre en el grup no comptarà amb una altra 
de les professionals que va participar en la posada en marxa 
de el projecte. Es tracta de l’exdirectora d’El Periódico i exde-

legada d’Europa Press a Catalunya, Anna Cristeto. La general 
manager de l’empresa ha decidit centrar-se en altres projectes 
personals.

Giró incomplia la llei que afecta els alts càrrecs de l’administració 
catalana respecte a la compatibilitat de les seves responsabi-
litats. Aquesta norma no permet que els consellers tinguin in-
teressos privats en el camp de la comunicació, com era el cas 
de la consultora i el digital The New Barcelona Post, que es 
gestionava des de la seva companyia. (Font: Expansión)
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La diversitat és la nova obsessió dels 
anunciants
Per Marketing Directo

La diversitat no és un tema que es coli únicament i exclusiva-
ment en la publicitat i que es quedi merament de portes en fora 
en les empreses. Les marques presumeixen també de diversi-
tat en la relació amb els seus proveïdors (als que estan exigint 
que es posin les piles en aquest àmbit).

D’acord amb un recent estudi de l’Associació Nacional 
d’Anunciants d’Estats Units (ANA), el 89% de les marques con-
fessa que en l’últim any ha enganxat l’estirada la rellevància 
de treballar amb proveïdors realment diversos de màrqueting 

i publicitat. A ulls del 58% dels anunciants la importància de la 
diversitat a l’hora de penjar-se del braç de determinats proveï-
dors ha crescut de manera molt significativa en els últims dotze 
mesos.

Les dades emanades de l’informe de l’ANA arriben en un mo-
ment en què les marques s’han vist obligades a treure la cara 
per la diversitat després de sonades protestes racials a l’altre 
costat de l’Atlàntic (i també a aquest costat de l’Atlàntic).

En línia amb les exigències derivades d’aquest nou context, el 
69% de les marques assegura haver-se proveït ja d’estratègies 
per forjar relacions amb proveïdors de naturalesa més diversa.

Els anunciants tenen a la seva disposició pocs proveïdors 
realment diversos
Així i tot, les bretxes en el mercat persisteixen, ja que la llista de 
proveïdors de màrqueting i publicitat veritablement diversos és 
encara bastant curta. Per això, l’ANA insta els anunciants que 
formen part de la seva associació a ampliar la seva xarxa per 
invertir més en equips interns més diversos, relaxar els termes 
de pagament i mirar més enllà de les mètriques convencionals.
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Un programa realment divers de proveïdors ha d’incloure més 
empreses liderades per dones, minories ètniques, col·lectius 
LGBT i persones amb discapacitat i també companyies de for-
mat més petit.

Com a mínim el 75% dels anunciants consultats col·labora ja 
amb proveïdors que enarboren d’alguna manera la diversitat, 
mentre que el 50% té previst bolcar més pressupost en com-
panyies amb dones, i persones d’altres races al front.

Entre els proveïdors d’origen divers aquells que fan més goig 
als anunciants són aquells capitanejats per dones i per hispans 
(seguits de les pimes i de les companyies liderades per perso-
nes de raça negra).

Es dóna la circumstància que, fa només una setmana, 
McDonald’s va anunciar que duplicaria la seva inversió en mi-
tjans de naturalesa diversa i que augmentaria la despesa en 
negocis amb persones de raça negra al cap davant del 2% al 
5% l’any 2024. 

No obstant això, poc després el grup mediàtic Allen Media 
Group presentava una demanda contra la marca dels arcs grocs 

per regir-se per paràmetres discriminatoris i racistes a l’hora de 
anunciar-se en els mitjans. (Infografia: Advertising Week 360)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe The Growth of Supplier 
Diversity, d’ANA. CLICAR AQUÍ  

IAB Spain presenta el primer Llibre 
Blanc de Digital Out Of Home (DOOH)
 
Elaborat per la Comissió de Digital Out Of Home d’IAB Spain, 
el Llibre neix amb l’objectiu d’unificar criteris, comprendre les 
particularitats del mitjà i detectar els reptes a què s’enfronta. Al 
llarg dels seus capítols, es destaquen diversos aspectes únics 
de l’DOOH com, per exemple, el seu caràcter ‘one to many’ que 
el converteix en un mitjà digital únic que amb una mateixa crea-
tivitat permet impactar a diversos usuaris i no només a un com 
passa en altres dispositius digitals. També es posa de manifest 
com tecnologia i la data són els principals factors que estan 
impulsant el creixement i la innovació de l’DOOH, portant-ho a 
escenaris on abans no participava.
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La Comissió de Digital Out Of 
Home (DOOH) d’IAB Spain 
ha desenvolupat aquest Llibre 
Blanc amb l’objectiu d’unificar 
criteris, estandarditzar i definir 
els diferents tipus de formats, 
mètriques, nomenclatures i al-
tres aspectes però, sobretot, per donar llum a la indústria publi-
citària a l’hora de comprendre les particularitats d’aquest mitjà, 
exposar els reptes als quals s’enfronta i acostar totes les possi-
bilitats que ofereix en el nou panorama de mitjans.

Al llarg del llibre s’exposen totes les possibilitats que ofereix 
DOOH, els formats disponibles, els diferents models de con-
tractació i la seva presència en multitud d’àmbits i entorns tant 
públics com privats. Així mateix es mostra la seva capil·laritat 
a l’estar present en diferents regions i municipis d’Espanya. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Spain)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el Llibre Blanc de DOOH 
elaborat per IAB Spain. CLICAR AQUÍ 

Turisme Comunitat Valenciana 
adjudica a Avante Evolumedia el seu 
compte mitjans 

Avante Evolumedia serà l’agència encarregada de gestionar la 
compra i planificació de mitjans de la campanya de publicitat 
internacional per a la difusió de l’oferta turística de la Comunitat 
Valenciana durant els exercicis 2021 i 2022. Es converteix així 
en el proveïdor oficial de serveis de contractació en els setze 
països estrangers oferts per al pla de comunicació de la mar-
ca Turisme Comunitat Valenciana, la estratègia consistirà en 
desenvolupar un seguit d’accions tant OFF com ON segons els 
pesos d’inversió definits per als diferents mercats en funció del 
volum d’afluència de turistes dins el nou escenari post Covid19. 
Tot això, sota un posicionament de marca de destinació segur, 
hospitalari i preocupat per la sostenibilitat.

L’estratègia engloba un plantejament de mitjans 360º, que 
s’anirà desenvolupant en cada un dels mercats en funció del 
grau d’abast dels mateixos i en proporció a l’afluència de el 
nombre de turistes que cada mercat pugui aportar a la comuni-
tat, així com la facilitat i flexibilitat en les connexions de comu-
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nicació, especialment per via aèria, entre els diferents mercats 
d’origen i la destinació Comunitat Valenciana. (Font: Prnoticias)

L’Índex de Dinamisme Publicitari 
torna pujar

Ymedia Wink, agència de 
mitjans del grup Dentsu, 
analitza mensualment el 
grau de vitalitat de l’activitat 
publicitària que es desenvo-
lupa a TV amb l’Índex IDP 
© (Índex de Dinamisme Pu-
blicitari), que sintetitza la informació de dos indicadors clau: el 
nombre de marques / campanyes i el nombre de GRP ‘sa 20 
“que emeten aquestes marques.

Els últims resultats de l’IDP © tornen a mostrar un voluminós 
i lògic increment de l’activitat publicitària a la televisió durant 
el passat mes de maig en comparació amb el mateix perío-
de del 2020. L’anàlisi realitzada pel departament d’Investigació 
de Ymedia Wink posa de manifest que el mercat encara no ha 

aconseguit recuperar plenament els nivells propis de la norma-
litat prèvia a la pandèmia, encara que es va aproximant: el des-
cens en l’índex de dinamisme enfront de maig de 2019 se situa 
al voltant de el 5%.

En el cinquè mes de 2021 l’índex repeteix el comportament 
d’abril d’aquest any i augmenta de manera molt representati-
va pel que fa al mateix mes de 2020 (+ el 60,9%). I encara 
que tant el nombre de campanyes com el volum de GRP ‘s 
van créixer significativament, les primeres van augmentar en 
major proporció i són les que van aportar especial creixement i 
dinamització al mercat televisiu. En total, es van anunciar a TV 
2.421 campanyes (+ 65,7%) amb un volum global de 180.157 
GRP s (+ 46,6%).

Entre les notes positives, destaca la recuperació de l’activitat 
experimentada en el mes de maig de 2021 respecte al mes 
anterior, que és superior a la de 2019. Si fa un parell d’anys 
l’activitat dels anunciants en televisió en el mes de maig va 
augmentar un 4,8% respecte a abril, el 2021 aquest creixe-
ment puja prop de dos punts fins al 7,6%. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – Infografia: Control Publicidad). Consulteu-lo 
AQUÍ
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FGC presenta El Camí Sostenible

La campanya creada per Ogilvy s’articula al voltant d’un espot 
de televisió que presenta la nova música corporativa de Fe-
rrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per commemorar el 
Dia de la Sostenibilitat, que es va celebrar el passat 5 de juny, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha llançat El 
Camí Sostenible, una nova campanya que reforça el seu posi-
cionament com a alternativa de mobilitat respectuosa amb el 
medi ambient.

La campanya consta d’una peça bàsica, un espot que es difon 
a TV3 i en digital i que presenta la nova música corporativa 
d’FGC: una versió instrumental de la cançó Camins del popular 
grup català Sopa de Cabra.

A més de l’anunci, s’ha llançat un print dirigit a mitjans generalis-
tes d’àmbit nacional, local i regional. Aquest anunci de premsa, 
que és el primera d’altres que sortiran progressivament, desta-
ca un missatge que materialitza un dels ‘reason to believe’ pels 
quals FGC és ‘El Camí Sostenible’: l’ús de l’energia elèctrica 
100% solar per moure els seus trens i remuntadors mecànics 
a les estacions de muntanya. (Font i infografia: El Publicista)
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Sis tecnologies editorials que 
marcaran la diferència 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

What’s New in Publishing va presentar la setmana passada el 
seu treball Sis tecnologies editorials que marcaran la diferència 
en el vostre negoci, un informe d’informació especial, patrocinat 
per Sovrn, i escrit pel respectat periodista i consultor de mitjans 
de comunicació, Peter Houston.
 
L’únic factor aglutinador de tots els girs dels darrers dotze mesos 
ha estat l’acceleració en l’adopció de tecnologies d’edició digital. A 

mesura que els ingressos publicitaris i les vendes al detall del món 
real s’evaporaven, la Covid-19 va fer que els editors,  anteriorment 
prudents i mesurats, seguissin ràpidament qualsevol tecnologia 
que els donés més opcions de negoci. Les solucions tecnològi-
ques que podien ajudar a aprofundir i monetitzar les relacions amb 
el públic van cridar l’atenció de manera molt especial.
 
En l’informe de What’s New in Publishing s’han seleccionat sis 
tecnologies que es poden utilitzar per crear una combinació 
d’ingressos més àmplia i centrada en el públic per al negoci 
editorial de qualsevol mitjà. Aquestes sis són: 1 Anàlisi de con-
tingut. 2 Dades pròpies. 3 Parets de pagament. 4 Comerç elec-
trònic. 5 Butlletins informatius i 6 Podcasting.
 
Aquests sis elements importants del munt de tecnologia de 
l’editor poden ajudar a controlar les interaccions del públic de 
cada mitjà, a comprendre millor les necessitats i els comporta-
ments dels lectors i obrir moltes oportunitats noves per generar 
ingressos. (Infografia: Úrsula Jorch/Medium)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi “6 Publishing 
Technologies That Will Make a Difference to your Business”. 
CLICAR AQUÍ  
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Facebook planeja el primer rellotge 
intel·ligent

Facebook adopta un nou enfocament del seu primer rellotge 
intel·ligent, que l’empresa no ha confirmat públicament, però 
que actualment té previst debutar l’estiu vinent. El dispositiu 
comptarà amb una pantalla amb dues càmeres que es poden 
separar del canell per fer fotografies i vídeos que es poden 
compartir a la suite d’aplicacions de Facebook, inclosa Insta-
gram. Una càmera a la part frontal de la pantalla del rellotge 
existeix principalment per a videotrucades, mentre que una cà-
mera d’enfocament automàtic a 1080p a la part posterior es 
pot utilitzar per capturar imatges quan es desenganxa del marc 
d’acer inoxidable del canell.

Facebook treballa amb els millors operadors sense fils dels Es-
tats Units per donar suport a la connectivitat LTE al rellotge, és 
a dir, no caldrà que l’aparellin amb un telèfon per funcionar i 
vendre’l a les seves botigues, segons van dir la gent que conei-
xia la qüestió. El rellotge vindrà en blanc, negre i daurat. 

En futures versions del rellotge, Facebook planeja que serveixi 
com a dispositiu d’entrada clau per a les seves ulleres de re-
alitat augmentada previstes, que Zuckerberg creu que un dia 
seran tan omnipresents com els telèfons mòbils. La companyia 
té previst utilitzar la tecnologia que va adquirir dels laboratoris 
CTRL, una startup que ha demostrat braçalets capaços de con-
trolar un ordinador mitjançant moviments de canell. (Font: The 
Verge - il·lustració: Grayson Blackmon/The Verge)

Nou iOS 15 i Monterey per a Mac

Apple ha tornat a celebrar de manera virtual la WWDC, la seva 
conferència mundial de desenvolupadors, on el protagonista 
absolut ha estat el programari, deixant de banda qualsevol no-
vetat en l’apartat de maquinari. Així, les previsions que apun-
taven a novetats en els sistemes operatius per a iPhone, iPad, 
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MacBook o Apple Watch han encertat davant de les que intuïen 
que l’esdeveniment podia ser escenari per a la presentació de 
les Apple Glasses o els nous MacBook Pro.

Els sistemes iOS, iPadOS, watchos i macOS han centrat el pro-
tagonisme i les seves novetats estaran disponibles a partir del 
juliol en fase beta. El programari que encara no apareixerà a 
la llista d’Apple és l’homeos, un programa que es va colar a la 
llista de filtracions prèvia a l’esdeveniment i que estaria centrat 
en dispositius de la llar. Com a curiositat, en aquesta edició no 

s’ha tancat l’App Store, un moviment habitual previ a aquest 
tipus d’esdeveniments.

En les jornades prèvies a l’esdeveniment es va debatre sobre el 
nom de la nova macOS 12. Van existir dos bàndols: els que van 
considerar que adoptaria un registre alfanumèric i els que apos-
taven per la continuació de la tradició que Apple té de prendre 
com a denominacions llocs carismàtics de Califòrnia. La sego-
na via és la que s’ha confirmat amb l’adopció de Monterey com 
a nom del nou sistema operatiu. (Font: Reason Why – infogra-
fia: iOSMac)

Gmail afegeix un botó per guardar 
imatges directament a Google Fotos

Google ha afegit una nova funció al seu correu electrònic Gmail: 
el botó “Desa Imatges”. Al prémer s’emmagatzemen automàti-
cament a Google Fotos les imatges enviades com arxius ad-
junts en un correu electrònic. Aquesta nova funció evitarà haver 
de descarregar les imatges al dispositiu per, des d’aquí, pujar-
les amb posterioritat a l’espai d’emmagatzematge de vídeos i 
imatges de Google Fotos. 

NOVES EINES
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S’afegeix aquesta opció a la ja existent de “Guardar a Drive”, 
que, d’una manera similar, trasllada els arxius adjunts en un co-
rreu electrònic a l’espai genèric d’emmagatzematge al Núvol de 
Google. Amb això s’aconsegueix estalviar aquest pas intermedi 
que obligava fins ara a primer descarregar o emmagatzemar 
l’arxiu i, posteriorment, si era una imatge, traslladar-lo a Google 
Fotos.

De moment Google adverteix que aquesta opció és compatible 
únicament amb arxius de tipus JPEG , i es desconeix si amb 
posterioritat s’ampliarà aquesta funció a un altre tipus d’arxius 
gràfics. Per a un altre tipus d’arxius amb diferent format caldrà 
seguir recorrent, si es vol emmagatzemar directament al Núvol 
pròpi de Google, a l’esmentada opció “Desa a Drive”. (Font: 
Trecebits)

MyHeritage ara també serveix per 
arreglar fotos en mal estat en un clic
 
MyHeritage és una plataforma genealògica de la qual recen-
tment hem parlat en diverses ocasions pels excel·lents resul-
tats que ofereix a l’hora de millorar la nitidesa de fotografies 

antigues (i no tan antigues, per exemple en imatges desenfoca-
des), segons ens recorda Antonio Sabán a Genbeta. Després 
d’això, la plataforma va anar a més amb Deep Nostàlgia, una 
funció amb la qual animar fotos antigues. 

Ara hem volgut provar la no-
vetat més recent de MyHe-
ritage, que consisteix en 
treure trencaments i esga-
rrapades de les teves fotos 
antigues. És el que ja va 
prometre Hotpot.ai. Si utilit-

zem l’eina de “corregir”, que és com se l’anomena en la inter-
fície de MyHeritage, al costat de la de reparar, que és com es 
diu la funció per arreglar desenfocaments i guanyar nitidesa, 
els resultats són espectaculars. Sobretot, tenint en compte la 
rapidesa amb què es fa tot i que això està disponible totalment 
de manera gratuïta. 

Estem davant una eina per fer servir d’ara endavant quan vul-
guem solucionar sense ajuda d’un professional una papereta 
complicada. En tots els casos la imatge millora substancial-
ment, que és el que importa. MyHeritage també està disponible 
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en aplicacions mòbils per iOS i Android, i funciona tan bé com 
en web. Fer una sessió de fotos a imatges antigues pot ser 
una mica més còmode i directe que des de l’ordinador. (Font i 
infografia: Genbeta)
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Els equips editorials i de productes 
han de treballar junts per adquirir i 
retenir subscriptors
Per Nathaniel Bane, cap de digital del Herald Sun, Melbourne /  
Blog d’Estratègies Digitals 

  
Hi ha dues taules clau per construir un negoci sostenible 
d’ingressos per al consumidor de notícies digitals: aconseguir 
subscriptors i mantenir-los. El segon és més difícil, però més 
important per als editors.

El treball en equip entre dos departaments claus és crucial en 
la primera línia de captació i fidelització dels lectors que pa-
guen. L’equip editorial ofereix un contingut fantàstic, més del 

que volen els subscriptors amb un nivell prou alt que garanteix 
pagar-ho. I l’equip de productes ofereix experiències fantàsti-
ques: entorns de notícies intuïtives i fluides des del web fins a 
l’aplicació i articles fins a butlletins.

Fa dos anys, a News Corporation Australia, vam començar a 
replantejar-nos les notícies digitals per als subscriptors dels 
nostres quatre llocs web de notícies metropolitanes més impor-
tants: el Herald Sun, a Melbourne; el Daily Telegraph, a Sydney; 
el Courier Mail, a Brisbane i l’Adelaide Advertiser, a Adelaida. 
L’objectiu era millorar la interacció dels subscriptors.

Els subscriptors que en llegeixen més són més enganxosos. La 
nostra extensa investigació amb subscriptors va subratllar que 
el públic actual té expectatives bàsiques d’un servei de subs-
cripció digital. Esperen una certa quantitat de personalització i 
empatia del contingut, una experiència perfecta a tot el web i les 
aplicacions i contingut amb credibilitat en el qual puguin confiar.

Hem hagut de reconstruir els nostres llocs i aplicacions des de 
la base per oferir (o, pel que fa a la confiança, destacar millor) 
aquests principis. Vam haver d’estendre la tecnologia per acon-
seguir nivells de personalització més alts. I continuem conei-
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xent el comportament dels nostres subscriptors ara que tenim 
incorporades diverses eines de personalització.

Sorgeixen algunes tendències importants. Les pàgines d’inici 
web més curtes i ràpides milloren la profunditat del desplaça-
ment. Les pàgines d’articles més netes, amb rutes clares d’una 
història a la següent, i contingut més contextual, proporcionen 
més segons clics i pàgines vistes per l’usuari. I, tot i que els 
subscriptors volen poder personalitzar-se fins a cert punt, so-
bretot per rebre contingut hiperlocal i relacionat amb l’esport, 
encara veuen un valor considerable en els feeds de notícies 
seleccionats editorialment. La por a perdre’s és forta.

A nivell intern, la importància que tenen els equips editorials i 
de productes per impulsar l’èxit com a associació després del 
llançament ha quedat clara. Els productes només poden fer-ho 
molt. Els equips de notícies que impulsen el contingut (des de 
periodistes fins a editors, productors digitals i artistes gràfics) 
tenen la relació més estreta amb els subscriptors i el major im-
pacte en l’experiència del dia a dia. La forma en què es crea 
el contingut i on es posa és fonamental per generar confiança i 
credibilitat. El grau d’utilització de les eines del producte és clau.

Tot i que el nostre públic aviat passarà d’una majoria a la pla-
taforma a una majoria fora de plataforma, també és clar que 
el nucli bàsic per mantenir els subscriptors a llarg termini no 
ha canviat realment. Un gran periodisme digital, ben construït, 
permet als lectors descobrir fàcilment més del contingut que 
més els interessa. Independentment de com es descobreixi o 
es distribueixi el contingut, això continua sent el centre. (Info-
grafia: Inmaorg)

El que la gent diu sobre els seus 
hàbits de notícies quan no se’ls 
pregunta
Són fiables les enquestes sobre consum de mitjans? En realitat, 
tot i que són una interessant aproximació, les respostes no es-
tan exemptes de biaixos, perquè els enquestats poden inclinar-
se per donar respostes que creuen que els enquestadors volen 
escoltar, i això es torna especialment desafiant quan es tracta 
de desentranyar com les opinions polítiques influeixen en els 
hàbits informatius.  A més, la gran escala i varietat de fonts de 
notícies digitals fa que sigui més difícil que mai per a les perso-
nes recordar d’on obtenen les notícies.
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D’altra banda, tant per a la indústria com per als investigadors, 
plataformes com Facebook són opaques, especialment quan es 
tracta de comprendre patrons generals davant el comportament 
de les notícies entre les marques.

Per tenir una alternativa a les dades obtingudes per enquestes 
i a la dificultat d’obtenir dades de consum de les plataformes, la 
Fundació Knight i l’organització Gallup van desenvolupar News-
Lens, una plataforma experimental i un agregador de notícies 
per investigar com les persones interactuen amb les notícies 
online. Una de les conclusions més destacades és que les ‘cà-
meres de ressò’ pel que fa a la informació en línia “són en reali-
tat bastant rares, fins i tot quan alguns consumidors de notícies 
en general permeten que els senyals partidistes influeixin en les 
seves preferències de notícies”.

Altres troballes clau de la investigació: 

1. Els lectors graviten al contingut informatiu que coincideix 
amb la seva política, però en menor mesura del que es podria 
pensar. 
2. La marca d’un mitjà juga un paper enorme en la formació de 
judicis sobre la qualitat general del contingut de les notícies, 
especialment als ulls dels consumidors de notícies partidistes.
3. La percepció que un article de notícies és “personalment re-
llevant” per al lector és el factor més important per impulsar les 
impressions generals sobre la qualitat de l’article.(Font: Labora-
torio de Periodismo i MAE – infografia: NewsLens)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi NewsLens 2020: 
How Americans Process the News. CLICAR AQUÍ  

La Voix du Nord convida els seus 
lectors a parlar

El diari francès La Voix du Nord va anunciar el llançament d’un 
nou espai al seu lloc i la seva aplicació: “Ho diem tot”. L’objectiu: 
animar els lectors a parlar i contribuir al desenvolupament de 
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contingut en paper i digital. Poden fer servir un formulari en línia 
per fer preguntes a la redacció, reaccionar a les notícies, pro-
porcionar un comentari i compartir un testimoni. En registrar-se 
gratuïtament, també poden participar en debats.

Hi ha diverses seccions presents a l’espai “Ho diem tot”: “La 
veu et respon”, amb les respostes a les preguntes enviades 
pels lectors, sobre la situació de salut, però també sobre les no-
tícies, informació falsa o sobre les opcions. pràctiques; “Correu 
dels lectors”, que ja apareix al diari imprès, que ara també està 
en línia. Així, els lectors poden reaccionar a les notícies, enviar 
un comentari, compartir una reflexió o un testimoni; un espai de 
debat on tothom pot prendre posició i compartir el seu punt de 
vista sobre temes d’actualitat. (Font: Thomas Moysan/cbnews)

Mònica Terribas s’incorpora a l’Institut 
d’Estudis Catalans

 
L’Institut d’Estudis Catalans ha incorporat la periodista Mònica 
Terribas Sala com a nova membre numerària, adscrita a la Sec-
ció de Filosofia i Ciències Socials de la institució.

Terribas és doctora en 
ciències de la comuni-
cació i el passat octubre 
es va incorporar com a 
productora guionista en 
l’àrea de no ficció de Me-
diapro, tasca que com-

pagina amb la docència al departament de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra, i més recentment amb la conducció 
del programa Nexes de TV3.

El ple de l’IEC va acordar la incorporació de la periodista el passat 
3 de juny juntament amb Montserrat Corominas Gui i Josep M. 
Tabernero Caturla, adscrits a la Secció de Ciències Biològiques. 
(Font: Comunicació21 – fotografia: Ajuntament de Barcelona)

L’Avenç, Grup Enderrock i Raig 
Verd inicien una nova etapa de 
col·laboració
Amb la voluntat de compartir espai, idees i projectes, les tres 
empreses editores s’han instal·lat en un local del centre de Bar-
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celona (carrer de Mallorca, 221, sobreàtic), amb l’objectiu de 
sumar talent i sinergies als seus projectes editorials. La seva 
voluntat és mantenir la independència i singularitat empresa-
rial, i aprofitar l’oportunitat de compartir espais de treball per 
cooperar i impulsar projectes culturals en comú en el camp de 
l’edició i la comunicació des de la literatura, l’assaig, la música 
i el món audiovisual.
 
L’Avenç (1977) és una editorial que conjuga literatura i as-
saig, memòria personal i memòria col·lectiva, reconstrucció del 
passat i mirada sobre el present. Publica la revista de cultura 
L’Avenç, la revista de llengua i literatura Els Marges, i llibres de 
narrativa i assaig.
 
Grup Enderrock (1993) és una editorial especialitzada en publi-
cacions musicals com Enderrock o 440 Clàssica&Jazz. A més, 
és organitzadora d’esdeveniments com els Premis Enderrock, 
el concurs Sona9, a més d’exposicions i activitats de difusió de 
la música popular catalana.
 
Raig Verd (2012) és una editorial d’obres compromeses, valen-
tes, inquisitives, inconformistes i exigents. Llibres de literatura i 
assaig per contribuir a formar una societat on hi hagi més per-

sones interessades en ser actors i no només espectadors del 
seu temps. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes
Masterclass: Periodisme inmersiu en realitat augmenta-
da.- On line. Sessió en directe. Dijous 17 de juny (De 18.30h 
a 20.00h) - La manera de consumir informació canvia alhora 
amb la tecnologia. La realitat augmentada és un dels formats 
més innovadors i més seductors perquè l’usuari es converteix 
en protagonista. Eva Dominguez ens mostrarà com els vídeos 
en 360º, la realitat virtual i la realitat augmentada s’utilitzen en 
el periodisme per buscar noves formes de narrar la realitat en 
aquesta activitat coorganitzada amb Barcelona Activa.

Xarxes socials per a docents i centres educatius.- On line. 
Curs sense restricció horària. Del dilluns 28 de juny al divendres 
23 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 
consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació al 
servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la comu-
nitat escolar. En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, enten-
drem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús de les xarxes 
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socials i integrar-les dins de llurs eines de reputació i comuni-
cació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twitter i LinkedIn. 
Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- On line. Sessions en directe. Dimecres 30 
de juny i dijous 1 de juliol (De 10.00h a 13.00h) - Tens un comp-
te d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? En 
aquest taller, a càrrec de Marta Aguiló, veurem com definir el 
disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recursos 
fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions. 
També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per estar al dia 
de totes les eines i recursos que ens ofereix.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line. Curs sense restricció horària. Del dijous 1 al 15 
de juliol (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs online, dissenyat 
per Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors fotografies amb el 
nostre telèfon, descobrir què volen dir i per a què serveixen les 
seves opcions de configuració, gestionar millor l’espai disponi-
ble i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions de 
retoc fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres crea-
cions. Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació.

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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Intel·ligència artificial en periodisme: 
usos i recursos
Per Candela Ollé, professora dels Estudis de la Informació i de 
la Comunicació / COMEIN-UOC

Google News Lab ha impartit un taller online i sincrònic per a 
l’alumnat del Màster universitari de Periodisme i Comunicació 
Digital. L’última sessió, Innovación e Inteligencia Artificial en Pe-
riodismo, va estar liderada per Paula Montañà, que va apropar 
la intel·ligència artificial (IA) als periodistes a partir d’exemples 
i eines de gran utilitat. Com es fa servir la IA a les redaccions? 
En quines àrees de la professió té més futur? Som-hi!

«No, els robots no es faran càrrec del periodisme. Sí, les màqui-
nes aviat podran tenir la capacitat de fer molta feina periodística 
de rutines. Però la realitat i el potencial de la intel·ligència ar-
tificial (IA), l’aprenentatge automàtic i el processament de da-
des serveix per donar als periodistes nous poders de descobri-
ment, creació i connexió». Així és com comença l’informe New 
powers, new responsibilities. A global survey of journalism and 
artificial intelligence, elaborat a partir de l’enquesta sobre l’estat 
d’ànim de 71 organitzacions de notícies de 32 països centrada 
en la intel·ligència artificial (IA) i les tecnologies associades, 
que analitza com es fa servir i parla de la manca d’estratègia 
de la IA, a més de l’ètica i la política editorial, tot posant com a 
centre de l’engranatge les redaccions.
 
Què és la intel·ligència artificial?
«La intel·ligència artificial (IA) és una part de la informàtica 
dedicada al desenvolupament d’algorismes que permet a una 
màquina (habitualment un computador) prendre decisions 
intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tingués una 
intel·ligència semblant a la humana.» La IA té dues dimensions: 
una de més simple, que s’encarrega de les tasques mecàni-
ques i sistematitzades preparades en un algoritme dissenyat 
prèviament; i una altra que es fonamenta en l’aprenentatge au-
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tomàtic, millora de l’algoritme original i presa decisions en situa-
cions d’informació imperfecta, fet que l’apropa molt a la creati-
vitat humana. Segons un estudi de Reuters Institute d’aquest 
2021, la IA serà la tecnologia més important per al periodisme.

 Tal com ens va explicar Montañà, la intel·ligència artificial es pot 
classificar en forta o general i dèbil. A més, conceptes com ma-
chine learning o aprenentatge automàtic, deep learning i natural 
language processing són clau per poder entendre els usos i el 
potencial de la IA. A més, convé no deixar de banda en aquest 
context les dades i els algoritmes, que són peces imprescin-
dibles per fer que funcioni, aprengui i millori. L’aprenentatge 
automàtic té models entrenats per a la classificació, regressió, 
clúster i reducció i les opcions per entrenar aquest model són: 
supervisat, no supervisat i reforç. Però no ens volem allargar 
més en la part més conceptual i teòrica.
 
Usos i futur en les redaccions
L’origen o, com a mínim, el que s’ha considerat el primer robot 
periodista del món, va ser el Dreamwriter, que va escriure un ar-
ticle financer de 916 paraules «impecable» en només 60 segons. 
Va ser dissenyat per la companyia xinesa de videojocs Tencent. 
A l’Estat espanyol, LeoRobotIA va ser el primer robot periodista 

capaç d’escriure textos en llengua castellana i amb una gran va-
riabilitat lingüística, partint de dades estructurades que converteix 
en mil·lèsimes de segon en informacions. Dels projectes pioners 
en IA d’El Confidencial i Sport, s’ha ampliat a una llarga llista de 
mitjans: El Independiente, El Español, Televisión Española (TVE), 
la Agencia EFE i la televisió autonòmica de Catalunya TV3.
 
Però, retornant a l’enquesta, els tres motius principals per fer ús 
de la IA són que els periodistes puguin fer la feina de manera 
més eficient (68%), entregar contingut més rellevant als lectors/
oients (45%) i millorar l’eficiència de negoci (18%). L’anàlisi de 
les respostes detecta una falta d’estratègia en l’aplicació dins 
de les empreses de comunicació, i també alerta que en poden 
sortir menys beneficiats els mitjans/empreses petites.
 
Pel que fa al futur de l’ús de la IA, les àrees més habituals on 
voldrien que s’apliqués és en l’etiquetatge automàtic/extracció 
d’entitats (recopilació de notícies); la millora de contingut gene-
rat automàticament (producció de notícies) i la personalització/
recomanació d’informacions.
 
No podem parlar d’IA sense incloure l’ètica i, en el taller igual que 
a l’informe, es va fer esment a la necessitat que els periodistes 
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adquireixin unes bones competències tecnològiques per no deixar 
el diàleg en mans exclusivament de desenvolupadors o tecnòlegs 
i sense perdre de vista la perspectiva de l’usuari/prosumidor.
 
Per tant, cal seguir treballant per un millor periodisme, per recuperar 
la confiança i la rellevància del públic, ja sigui amb IA o sense. Per 
altra banda, la IA també té una gran tasca a fer a l’hora d’ajudar el 
consumidor de mitjans en la sobrecàrrega d’informació, a distingir 
les notícies falses i a proporcionar-li informacions del seu interès.
 
Eines i recursos
Seguidament recollim part dels enllaços i eines d’intel·ligència 
artificial explicades al taller, perquè qui stigui interessat pugui 
tenir-les recollides en un article.
 
Algunes de les empreses líders en l’aplicació de la IA en perio-
disme són: Narrativa i Google Cloud. Google Cloud té part de 
les aplicacions gratuïtes i també opcions avançades en forma-
ció per crear i entrenar models de machine learning.
 
Recomanem aquesta Guía básica de la IE. Cómo entender la 
inteligencia artificial. Web amb informació textual per entendre i 
aprendre el funcionament.

Una altra eina és Pintpoint, que permet analitzar àmplies 
col·leccions de documents, fer transcripcions, extreure text de 
notes manuscrites, buscar en àudios i moltes més prestacions 
d’elevat ús en el dia a dia del periodista.
 
També us animem a participar en experiments per entendre 
millor l’aprenentatge del machine learning: https://experiments.
withgoogle.com/collection/ai
 
I, per acabar, aquesta eina: Perspective: Using machine lear-
ning to reduce toxicity online, que permet detectar comenta-
ris no respectuosos en una publicació, entre d’altres, i per tant 
excloure’ls. (Infografia: Analytics Insight)
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Centrar-se en la seva audiència
Per Esteban Pittaro, doctor en Periodisme per la Universitat 
CEU San Pablo / Perfil

Jeff Bezos no els demana als col·laboradors d’Amazon que sim-
plement estiguin centrats en els seus consumidors. Els demana 
que estiguin obsessionats amb satisfer les seves necessitats.  

Quan Bezos va comprar The Washington Post no per caritat ni 
filantropia, sinó convençut que un bon periodisme que serveixi 
a la democràcia pot ser sostenible i redituable, va traslladar al 
mitjà la seva filosofia de capçalera. El Post, llavors en contun-
dent desastre, estaria centrat en els seus lectors. Però això no 
significaria una agressiva recerca del clic des de la creació d’un 
tabloide digital basat en les recerques a internet.

Seria escoltar activament i intel·ligentment al lector cuidant la 
seva experiència de consum de notícies, i involucrant-lo com a 
part activa del nou Post. Seria simplificar la manera de lliurar 
el periodisme de qualitat des de diferents plataformes i obrir-
lo a noves fronteres nacionals i internacionals. Seria projectar 
en el llarg termini la millor manera de crear i lliurar notícies, i, 
eventualment, després de donar un bon periodisme basat en 
els valors que van fer prestigiós al periodisme, demanar que es 
pagui per ell.

Als tres anys de l’adquisició de Bezos, el Post va revertir les 
seves xifres negatives. Va créixer en trànsit web, en subscrip-
tors, en confiança. És innegable que l’experiència tecnològica 
de Bezos i la facilitat per invertir recursos va ser indispensable 
per a aquesta transformació. Però no va ser tot.

Durant aquest temps el Washington Post pràcticament va dupli-
car el seu planter de periodistes i va guanyar deu premis Pulit-
zer. Amb Bezos, però també amb Marty Baron, ex editor de The 
Boston Globe durant el cas Spotlight. Baron va portar les reg-
nes de la redacció entre 2013 i 2021 per, com va dir al jubilar-se 
fa pocs mesos, tornar alguna cosa a la professió que ha signifi-
cat tant per a ell i que serveix per salvaguardar la democràcia.
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Segurament Baron no va créixer amb l’obsessió de Bezos per 
proclamar a tota hora que res hi ha més important que el con-
sumidor, en aquest cas, el lector. Però, des d’una altra mirada, 
pocs han viscut aquesta obsessió per servir-li com ell des de les 
funcions més fonamentals del periodisme professional.

El professor Wolfgang Donsbach, un dels més prestigiosos 
investigadors del periodisme contemporani, va escriure per 
aquests anys en què Bezos comprava el Post que “el canvi 
més notable en la comunicació pública en totes les societats 
democràtiques i desenvolupades durant les dues últimes dè-
cades ha estat una silenciosa marginalització del periodisme 
professional”.

Té a veure amb els passos en fals de molts periodistes i empre-
ses de mitjans, però també amb l’espontani i valuós creixement 
de diferents creadors de continguts. A l’espai públic, la paraula 
del periodista professional competeix amb una polifonia impen-
sada fa algunes dècades. I això que Donsbach, mort el 2015, 
no va aconseguir viure aquesta pandèmia.

Ara bé, cap de les activitats dels ciutadans periodistes, blocai-
res, influencers, etcètera, pot suplantar, deia l’acadèmic ale-

many, les dues funcions centrals que el periodisme professional 
compleix en la societat. D’una banda, proposar el rellevant de la 
realitat, verificant, i relacionant-la amb altres parts de la realitat 
en el present i en el passat. I, d’altra, construir una plataforma 
comuna per al discurs social.

Un periodisme centrat en la seva audiència no es fa petit al 
contemplar com la seva capacitat de complir aquestes funcions 
es posa en dubte, així com tampoc ho fa quan el poder de torn 
busca imposar els seus propis interessos. No el guien els seus 
errors. El guia la convicció de servir a la ciutadania per la qual 
abraça la seva vocació, exposant la seva reputació, i en no po-
ques ocasions la seva pròpia vida.

Posar a l’audiència en el centre, a la ciutadania, exigeix una 
innovadora transformació com la que va liderar Bezos, però 
també una fidelitat als valors i aspiracions més nobles del perio-
disme, com va conduir Baron en el mateix mitjà. Es van poten-
ciar entre si. Però els que més van guanyar van ser els lectors. 
(Fotografia: Capitol Communicator)
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Leandro Lamor (EFE): “A vegades les 
millors notícies per a una agència són 
aquelles notícies que no donem”
Per Mar Manrique / Fleet Street

Xerro amb Leandro Lamor, delegat de l’Agència EFE a Cata-
lunya i periodista d’agència durant 30 anys, sobre el futur de 
les agències de notícies i els reptes a què s’enfronten, els murs 
de pagament, alguna anècdota molt curiosa, xarxes socials i el 
paper dels joves en tota aquesta amalgama informativa.

Quin és el lloc del periodisme d’agència en el context en 
què ens trobem?
En aquest context d’incertesa pels efectes que està tenint la 
pandèmia a tots els nivells, les agències tenim un doble repte. 
D’una banda, som una agència pública i tenim un compromís 
amb la societat. En les situacions de crisi, es produeix incertesa 
i de vegades la incertesa busca medicines ràpides. Aquí la des-
informació té un camp molt fàcil per moure, sobretot a través de 
les xarxes socials. En aquest sentit, les agències hem de ser 
dic de contenció d’aquesta desinformació.

 
En segon lloc, un compromís amb els nostres clients. Hem 
d’ajudar-los a arribar a on ells no poden arribar. Amb la reduc-
ció de recursos dels mitjans de comunicació, les agències han 
d’ajudar amb la seva xarxa de corresponsals i delegacions a 
proporcionar-los una informació que compleixi tots els requisits 
de qualitat i credibilitat. 

Ara l’agència està present en xarxes socials, com Twitter o 
Instagram. Això fa que per al ciutadà del carrer sigui molt 
més accessible consultar informacions d’EFE.
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Per a una agència de notícies, les xarxes socials han de ser un 
aparador de marca, més que de continguts. Tampoc podem fer 
la competència als nostres clients. Per exemple, a Instagram no 
té sentit penjar fotografies de breaking news, sinó fotografies 
amb un contingut molt més artístic, més atemporal. I aquest 
treball que no té lloc en els mitjans de comunicació del dia a 
dia sí que té lloc a Instagram. És una manera d’ensenyar tot el 
nostre catàleg de treball, des de fotografies de l’arxiu històric a 
fotografies que són actuals però que no són d’actualitat.

Amb aquests nous formats, les agències de notícies no 
únicament nodreixen d’informació als abonats, sinó que 
també es dirigeixen de forma directa a l’audiència. El model 
d’agència de notícies seguirà tal com el coneixem fins ara o 
evolucionarà cap a una altra cosa?
Crec que hi ha un espai entre el mur de pagament dels mitjans 
i les necessitats bàsiques de dret a la informació que tenen els 
ciutadans. És en aquest espai anomenat breaking news on les 
agències de notícies tenim qualitats per competir de manera 
eficient.

De la mateixa manera, considero que els mitjans de comunica-
ció amb murs de pagament han de dedicar als seus periodistes 

a buscar informació diferenciada, que permeti al seu subscrip-
tor dir mira, val la pena pagar per estar subscrit a aquest mi-
tjà, perquè rebo una informació que em donarà una visió molt 
més enriquida que no enviar els seus periodistes a competir pel 
breaking news amb les agències de notícies. Per dues raons, 
les agències tenen una xarxa de delegacions que no tindran els 
mitjans tradicionals. I en segon lloc, les úniques notícies que els 
mitjans de comunicació es poden permetre donar en obert són 
aquelles per les que prèviament ja han pagat.

Creus llavors que haurien de ser les agències de notícies 
les que cobrissin les breaking news (com per exemple, un 
incendi a tal lloc) sense barallar-se amb la resta de mitjans, 
i que al seu torn siguin els mitjans els que s’encarreguin de 
fer el contingut més reposat? 
A mi em sembla bé que els mitjans de comunicació enviïn a 
algun periodista, però que l’enviïn a fer alguna cosa diferent. 
Per informar del fum, el balanç dels bombers o els principals 
fets tècnics, les agències són ràpides i estan molt acostumades 
a fer aquest treball.

Un exemple a escala molt més gran que em compartia un 
col·lega periodista durant molts anys corresponsal a la Casa 
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Blanca és el següent. Quan va morir Kennedy, tots els mitjans 
i totes les agències internacionals, ràdios i televisions estaven 
cobrint els seus actes funeraris. No obstant això, hi va haver 
un mitjà de comunicació, el Newsday, que va agafar a un pe-
riodista, Jimmy Breslin, i el va enviar a parlar amb l’operari al 
cementiri d’Arlington que va cavar la tomba del president. Això 
va oferir un punt de vista totalment diferent a tota la pompa ins-
titucional d’aquella cerimònia històrica.

Em refereixo a això. No excloc als mitjans de comunicació del 
breaking news, però que busquin aquella informació que per-
metrà als seus subscriptors tenir un punt de vista diferent que 
no van a tenir la resta. Perquè per això pagues, per tenir un 
valor diferencial.

Amb els murs de pagament, per a l’audiència no serà sen-
zill diversificar les seves fonts. Fins a quin punt això pot 
reafirmar els prejudicis de la societat?
Tot el món del periodisme a Internet està encara en un pro-
cés d’evolució. Els mitjans encara no han trobat el seu “Netflix”, 
s’està en una permanent adolescència. Aquest procés de ma-
duració també està passant amb els ciutadans respecte a com 
consumeixen la informació.

Molts estan veient el perill de la desinformació i el que pot 
arribar a ocasionar en societats: alterar processos electorals, 
permetre l’emergència de populismes o acabar erosionant la 
democràcia. Això els ha portat a fer-se la pregunta que no em 
puc creure tot el que surt a ulls clucs, potser caldria que per una 
quantitat a el mes -que tampoc són quantitats exagerades-, al 
menys algú em filtri aquesta realitat. 

Només amb una subscripció per cada periodista que existeix a 
Espanya amb situació laboral estable, ajudaríem a consolidar 
un model d’informació plural i rigorós.

Com es porta la qüestió de l’ego en les agències de notí-
cies on no es té visibilitat? 
A l’agència EFE no ens treu la son. Ens treu la son treballar bé i 
no cometre errors. El que ens preocupa realment és verificar les 
informacions, contrastar els fets i donar una bona informació. 
Això ja omple tot l’ego com a periodista que puguem tenir. 
(...)
Canviant de tema, quin creus que és el paper dels joves 
en el periodisme i, en concret, en el periodisme d’agència?
Els joves tenen una cosa que no tenim els veterans i és el futur. 
Tenen tot el temps per davant. El paper dels joves crec que és 
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aconseguir aquesta assignatura pendent que, per una qüestió 
de temps, no s’ha pogut aconseguir, que és conjugar tot el mi-
llor dels fonaments del periodisme (verificació i rigor) amb el 
millor de les possibilitats que obre tot el món digital. Aquí els 
periodistes joves tenen el compromís i la missió de convertir el 
periodisme en una professió viable de cara a el futur. 

El periodisme no s’acaba amb la finalitat dels diaris, el perio-
disme té el futur que vulguem donar-li. El periodista jove té una 
missió fonamental: aconseguir crear les condicions per a viure 
d’aquesta professió. Aquest objectiu no és menor.

Amb el programa d’EFE i la Caixa es pretén just això, donar 
cabuda als joves a les redaccions.
En el cas del nostre programa de beques de la Caixa, jo diria 
que és el millor programa per a periodistes joves que hi ha a 
Espanya, sense cap dubte. Permet a joves periodistes treballar 
prop d’un any en una redacció a Espanya i després en una de-
legació internacional de l’Agència EFE. Està molt ben remune-
rada i amb uns estàndards de selecció i de qualitat excel·lents. 
Per descomptat, és una d’aquelles motivacions que ens inspiren 
i ens fan estar orgullosos d’aquest treball. (Fotografia: Twitter)
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Han acabat els mitjans en línia amb 
els diaris tradicionals? Els estudis 
demostren que no i que la seva crisi 
ve per altres causes
Per Prensa Escrita/Puro Marketing

 
És una espècie de clàssic quan es parla de mitjans que regna-
ven i que van acabar caient acabar fent un joc de paraules amb 
la lletra de la cançó Vídeo Killed The Ràdio Star. Poc importa 
que la cançó ni tan sols l’encaix amb el timeline de l’experiència 
viscuda: ha aparegut en tants articles, anàlisi i referències que 
és gairebé com una màxima a tenir sempre en compte quan es 
parla de mitjans emergents.

Al cap i a la fi, la cançó té fins i tot el toc de la curiositat històrica 
que fa que funcioni fins i tot millor en els articles. Va ser el pri-
mer vídeo que es va emetre en els 80 a la nounada MTV, que 
lluitava, justament, contra les llistes d’èxits de la ràdio. Així, el 
vídeo va acabar amb l’estrella de la ràdio, com la tele en gene-
ral va acabar amb la ràdio. La ràdio va acabar amb l’estrella de 
la premsa. I així es podria fer una vegada i una altra amb els 
mitjans emergents i amb els que dominaven en el seu moment.

Quan va aparèixer internet i es va popularitzar la lectura de 
notícies a la xarxa, ràpidament hi va haver qui van fer aquesta 
mateixa anàlisi. Els mitjans digitals estaven creixent i la seva 
presència era cada vegada més gran, el que estava fent que 
els mitjans tradicionals decaiguessin per reacció. L’estrella 
d’internet estava acabant amb l’estrella de la premsa de paper.

La crisi de la premsa s’ha accelerat en els últims anys, llastada 
a més per l’impacte de les crisis econòmiques. La Gran Reces-
sió de 2008, per exemple, va ser un cop brutal per als mitjans 
tradicionals. I si els diaris cauen és perquè, o al menys això és 
el que es tendeix a concloure, perquè internet ‘se’ls càrrega’.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Però, això és realment cert? És culpa de la premsa digital la 
caiguda de la premsa tradicional? Des dels propis mitjans i des 
dels propis periodistes s’ha anat ja apuntant que aquesta rela-
ció causa efecte és massa simplista.

No té en compte, per exemple, l’efecte que ha tingut en la qua-
litat de la premsa els acomiadaments massius de personal. El 
diari de paper ha perdut qualitat al llarg dels últims anys, el que 
ha portat al fet que caigui també la recepció entre els lectors. 
Només cal pensar en els que han destapat alguns dels últims 
temes exclusius per veure-ho.

Però fins i tot l’anàlisi podria anar més enllà d’aquestes afirma-
cions. Una investigació de la Universitat de Chicago de fa uns 
anys ja assenyalava que la idea que internet havia matat la 
premsa de paper partia de premisses falses. L’estudi desmun-
tava primer la idea que els ingressos d’internet haguessin de 
ser més baixos que els de paper i després la que internet havia 
fet el mercat molt més competitiu i per això havia tirat els preus.

Finalment, l’últim punt que desmuntava era la idea que internet 
havia fet desaparèixer una cultura de lectura de premsa. “La 
gent no ha deixat de llegir els diaris a causa d’internet”, con-

cloïa. La crisi dels diaris, de fet, havia començat ja en els anys 
80, abans que internet fos realment ‘alguna cosa’.

Una cosa similar diu un estudi més recent, realitzat per Accen-
ture (i encarregat per Google), que ha estudiat què ha passat 
amb els diaris d’Europa Occidental (en les dades que s’han tin-
gut en compte està els dels mitjans d’Espanya). La conclusió 
principal de l’estudi és que la culpa de la crisi de la premsa no 
està en la publicitat digital. Els preus dels anuncis d’internet 
no són els que han llastrat els ingressos dels diaris. Segons 
l’estudi, el problema està en la pèrdua d’ingressos que els diaris 
van haver d’assumir quan van desaparèixer els anuncis classi-
ficats.

El que va llastrar als diaris
Així, la meitat del declivi del model econòmic dels diaris no està 
causat per l’impacte de la publicitat de cerca o de la publicitat 
en xarxes socials, sinó del creixement dels serveis en línia que 
ocupen l’espai que abans tenien els anuncis per paraules.

Perquè? Bàsicament, els diaris depenien molt d’aquest tipus 
d’anuncis. El 93% dels ingressos que generaven els anuncis 
classificats en 2003 acaben en mans dels diaris: eren una quar-
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ta part dels ingressos de la premsa de l’Europa Occidental, 
9.900 milions d’euros.

No obstant això, en 2019, les coses havien canviat de forma 
brutal. Només el 32% dels ingressos dels anuncis classificats 
s’anaven a la premsa i aquesta només ingressava gràcies a 
ells 2.800 milions d’euros. Aquest descens suposava el 44% 
de totes les pèrdues registrades per la premsa. Tots aquests 
ingressos que els diaris havien perdut per anuncis classificats 
s’han anat a pure players de la indústria en línia.

A aquesta dada l’estudi suma que, tot i que la publicitat en línia 
ha crescut de forma aclaparadora, no ho ha fet a costa de la 
premsa. “La investigació mostra que la publicitat en línia com a 
conjunt ha crescut de forma predominant gràcies a noves opor-
tunitats”, assenyalen. (Fotografia: Enlenguapròpia) 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
Western Europe News Media Landscape Trends, d’Accenture. 
CLICAR AQUÍ  
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Decàleg per a una bona entrevista
Per Francisco J. Rodríguez Baena, periodista i historiador / Re-
port. cat

 

No, no és només posar en marxa la gravadora i fer que qui tens 
al davant ompli el silenci. Tot plegat és un pèl més complex. Pot 
semblar una obvietat, sí, però sovint tendim a oblidar-ho.

Pensem un moment en una situació habitual. El teu cap ne-
cessita aquella entrevista per obrir la secció de Política, o de 
Cultura, i has de fer cantar, al preu que sigui, aquell polític, ar-
tista, futbolista –que Déu ens agafi confessats en aquest cas!– 
o escriptor. És més, has de fer que digui allò que potser ha re-
petit un milió de vegades en entrevistes anteriors. O arrencar-li 

allò que t’han demanat els de dalt. Més enllà que sigui legítim 
cercar una resposta determinada sobre un tema d’interès pú-
blic, sovint els periodistes sentim que no li hem tret tot el suc 
a l’entrevistat, o que no hem viscut la trobada al cent per cent. 
Que el nostre producte final no llueix o que no es diferencia del 
d’altres.

Per que, qui no ha notat a vegades que no acabava d’estar 
centrat entrevistant algú? O bé s’ha adonat que en el moment 
de la transcripció, quan ja no hi ha marxa enrere, no ha estirat 
d’un fil que li tendia l’entrevistat en forma de declaració sucosa?

A continuació us oferim un decàleg per intentar superar aquests 
obstacles i fer una bona entrevista. Ha estat construït a partir 
dels consells de periodistes que s’han fet un fart de fer intervius. 
Agafeu la llibreta i –serveixi això com a punt zero del decàleg– 
tranquils, que amb constància i pràctica, tot acaba sortint.

El decàleg 

1- La importància de connectar amb l’altre.- El periodista 
i Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabo, 
comparava les entrevistes amb l’amor. “Es necessiten dues 
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persones per a fer-les, i només surten bé si aquestes dues per-
sones s’estimen”, va escriure en un article publicat a El País el 
juliol 1981, en el qual afegia que, en cas de no haver-hi aquesta 
estima entre entrevistador i entrevistat, el resultat serà un enfi-
lall de preguntes i respostes. I el que és pitjor, un mal record. O 
una esbroncada.

Per la seva part, Aurora Antón, periodista i professora i respon-
sable del curs Tècniques i claus de l’entrevista del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya –que va celebrar cinc edicions entre 
2012 i 2017–, el més important és “interessar-se per l’entrevistat 
i buscar una faceta diferent de la persona”. “Sempre és pos-
sible connectar amb l’entrevistat”, sosté, malgrat la possible 
distància ideològica, social o personal. Els gestos, la manera 
de parlar, els ritmes de les respostes, els silencis… Conèixer 
aquestes idiosincràsies de l’entrevistat ens ajudarà a entendre’l 
i guanyar-nos, per tant, la seva confiança. “Cal observar i sentir, 
escoltar amb tots els sentits”, proposa Antón.

2- Ves preparat… i disposat a engegar-ho tot arribat el 
cas.- Anar molt preparat és a vegades una espasa de doble 
fil. Preparar-se un qüestionari, portar documentació que supor-
ti les nostres preguntes i que faci entrar en contradiccions a 

l’entrevistat, o bé dotar-nos de material tècnic com ara tauletes 
és recomanable, però també pot ser la nostra perdició. Paul 
Connolly, un dels periodistes darrere de la sèrie de Netflix Insi-
de the World’s Toughest Prisons, en la qual entrevisten presos 
als penals més perillosos del món, reivindica en una entrevista 
a Journalism.co.uk la necessitat d’estar oberts a sortir-nos del 
nostre preuat guió. “Si estem massa pendents del qüestionari, 
perdem fils més interessants que es van obrint”, alerta. Quan 
l’entrevistat diu alguna cosa que no esperem hem d’estar pre-
parats per estirar d’aquest fil que no teníem previst. “Obrir les 
orelles”, resumeix Connolly, que afegeix que la bona entrevista 
es caracteritza per provocar una reacció “sorprenent i nova” en 
l’entrevistat.
 
“El guió està fet per saltar-se’l”, 
coincideix Antón, que conside-
ra que les preguntes ens porten 
a respostes “que generen unes 
altres preguntes, sovint més in-
teressants que les que tenim al 
qüestionari”. Gabo ja es planyia fa dècades sobre això. “Molts 
entrevistadors no escolten les respostes per pensar en la pre-
gunta següent”, lamentava.
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3- No tens Déu al davant; és una persona com tu. Hi ha 
entrevistadors, deia Gabo, que pensen que faran l’interviu de la 
seva vida. Alguns, davant d’aquesta sensació, s’espanten. “El 
que no saben –i és molt útil que ho sàpiguen– és que tots els 
entrevistats amb sentit de la responsabilitat estan més espan-
tats que ells”, assegurava l’escriptor colombià. “Tots som sim-
ples humans”, recorda en aquest sentit Antón, que recomana 
“desmitificar” qui tens al davant.

Molt en la línia del que deia Gabo, Connolly recorda que, sovint, 
“és més fàcil ser un entrevistador que un entrevistat”. “I això la 
gent sovint ho oblida”, reconeix.

Així i tot, la por escènica, sigui pel personatge o per l’indret on es 
fa l’entrevista, pot jugar-nos una mala passada. Jaume Vilalta, pro-
fessor i periodista, assenyala al seu llibre El reportero en acción 
que és en aquests moments quan cal “aguantar el tipus” davant de 
segons quina persona a qui hem de fer una pregunta comprome-
sa. “No pots arronsar-te a la meitat de la formulació de la pregunta 
perquè t’intimidi la cara del personatge”, subratlla. Sigui qui sigui.

4- La gravadora no ho capta tot.- Aquest punt serveix, no tant 
per a ràdio i televisió, com per a la premsa escrita. Anton recor-

da aquí les lliçons del professor Lluís Bonada, que recomanava 
muntar l’entrevista –una bona entrevista– a partir de les notes 
que hàgim pres durant la trobada. I és que “el cassette”, pro-
nunciava Gabo el 1996 davant l’Assemblea de la Societat Inte-
ramericana de Premsa, no pot ser un “substitut de la memòria”. 
“La gravadora sent, però no escolta, i repeteix com un lloro”, 
afegia. Una opinió similar a la d’una altra llegenda del periodis-
me, el nord-americà Gay Talese, que pensava que la gravadora 
“empobria” la professió.

En aquesta línia, Antón creu que “transcriure tal qual” signifi-
ca “no haver estat present” a l’entrevista. “L’entrevista és una 
obra d’art, no pot convertir-se en una entrevista zàping”, sosté 
aquesta periodista. Al cap i a la fi, es tracta, defensa Antón, 
de mantenir una conversa “fluida” amb el personatge per, més 
tard, reproduir l’essència d’aquesta a partir de les notes que 
has pres.

Sigui com sigui, gairebé ningú descarta al cent per cent l’ús 
del magnetòfon, ja que serveix de salvavides i d’element pro-
batori en cas de conflicte o discrepàncies. Això sol passar en 
les entrevistes polítiques, mesurades al mil·límetre i a on cada 
paraula es mira amb lupa.
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5- Si t’equivoques, no t’enfonsis.- Per molt que preparem una 
entrevista, el marge d’error sempre hi és present. Una equivo-
cació en el càrrec, en el nom, o bé en la situació judicial del 
personatge pot engegar-ho tot en orris. O donar pas a no en-
sopegar-ne ni una. Perdre’s. Quedar fora de joc. “No hi ha res 
que et deixi més fora de combat que un entrevistat et digui a 
l’inici que una cosa que has dit no és correcta”, avisa Connolly.

No obstant això, el periodista irlandès recomana no entrar en pànic. 
Demanar disculpes immediatament i centrar-se en els aspectes 
positius de l’entrevista. “Fins i tot els professionals experimentats 
ho fan”, recorda. Antón opina el mateix: “Ens equivoquem, som 
humans; reconeixem l’error, demanem disculpes sense fuetejar-
nos i seguim endavant”. “Amb humor, si pot ser”, remarca.

6- Millor amb humor i amabilitat que amb agressivitat.- I és 
que l’humor és un alleujament universal de les tensions. “És el 
nostre aliat”, considera Antón. Això, però, té molt a veure amb 
la manera de fer de cadascú. Hi ha periodistes més incisius, 
més tallants, i d’altres que no ho són tant. Un aspecte que no 
vol dir, tanmateix, que siguin els uns pitjors que els altres o que 
no estiguin fent la seva feina de manera correcta. La periodista 
i professora s’adscriu a aquella dita que diu que es cacen més 

mosques amb mel que amb vinagre. “Cadascú té la seva ma-
nera de treballar, però crec que no cal barallar-se”, defensa, i 
reconeix que “no per ser més incisius o incòmodes traurem més 
informació”. “A vegades és al contrari”, assevera.

Per la seva part, Connolly recomana canviar de tema en els 
moments més tensos i deixar l’objecte de l’ofensa per a un al-
tre dia. Però com diu la dita, tants caps tants barrets. Hi ha 
qui sosté, per contra, que si sortim contents i somrients amb 
l’entrevistat és que no hem fet una bona entrevista.

7- No ho oblidis mai: ets 
l’intermediari d’un missatge.- 
Els periodistes som intermediaris 
d’un missatge d’interès públic. 
Antón advoca per tenir sempre 
presents els espectadors, lec-
tors o oients, als quals hem de “proporcionar les respostes que 
necessiten escoltar”. Això, sovint, té a veure amb la complexitat 
del missatge. A aquest respecte, Vilalta, en el seu llibre, defen-
sa que si el personatge exposa conceptes complicats, nosal-
tres com a periodistes “podem reinterpretar” allò que ha dit de 
manera “més clara” i demanar-li que ens validi el resum. Per a 
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Connolly, “l’entrevistador brillant” es col·loca al darrere i, malgrat 
controlar la situació, deixa que parli l’entrevistat fins al punt de 
no saber que està revelant informació que no pensava que diria.

8- Que no fugin d’estudi: tu portes el control de la situació.- 
Els entrevistats poden optar per fer servir tàctiques d’evasió per 
no respondre les preguntes més incòmodes. El cas més clar 
–però no l’únic– és el del polític que respon allò de “el que ha 
de saber realment és”. Hi ha polítics de tot el ventall ideològic 
que excel·leixen en aquest aspecte, les entrevistes dels quals 
no solen aportar gaire al debat públic. Per tant, en cap cas hem 
de deixar que marxin per les branques. Repreguntar o rescatar 
la pregunta inicial que no hagi estat resposta és determinant 
per completar una bona entrevista.

Això no impedirà, tanmateix, que l’entrevistat pugui passar a 
ser hostil davant la nostra insistència. Per a aquests casos, 
Connolly recomana ser professional i no caure en les provoca-
cions. No prendre-s’ho a la valenta.

9- L’hora dels adeus.- “El més difícil d’una entrevista no és 
saber per on començar-la, sinó per on acabar-la”. Paraules de 
Gabo, que va escriure a Radar el 1997. No és cap menudesa 

saber com podem donar per finalitzada una conversa. I és que 
posar fi a una entrevista és un art en si mateix.

Connolly, com a les millors pel·lícules, és partidari dels comiats 
ràpids, “curts i directes”. Antón, per la seva banda, considera 
que un periodista ha d’acabar una entrevista “amb moltes pre-
guntes”. Si és el cas, no patiu, perquè aquest serà el mateix 
efecte que l’escrit causarà en el lector, que després de llegir 
l’entrevista voldrà saber més d’aquell personatge.

10- Sigues autèntic. Tingues seguretat en tu mateix.- Al cap i a la 
fi, aquesta fórmula serveix per a tot. “L’entrevistador ha de controlar 
sempre la situació”, assenyala Connolly. Antón, per la seva banda, fa 
una crida a ser “autèntics” i “confiar” en la manera de fer de cadascú. 

Com hem vist, no hi ha una única manera de fer entrevistes, 
d’enfrontar-se a la tasca de seure davant d’algú per fer-li pregun-
tes. Amb tot, és un gènere proper a la ficció i adjacent a la literatu-
ra. “Una nova forma d’art”, com proclamava Jim Morrison, cantant 
de The Doors, que pensava que l’autoentrevista era “l’essència de 
la creativitat”. D’acord, però que mai no falti un periodista a l’altra 
banda de la taula per seguir fent preguntes. Que d’això es tracta. 
(Infografies: Emprenomic, Dreamstime i Alternatifecs)
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El periodisme com èpica
Per Norberto Frigerio, director de relacions institucionals, diari 
La Nación (Argentina)

“Si em fos donat decidir entre un govern sense premsa o una 
premsa sense govern, triaria el darrer sense vacil·lar”. Thomas 
Jefferson

“Temo als diaris més que a cent mil baionetes”. Napoleón Bo-
naparte

Des de 1938, en què es realitzà el Primer Congrés Nacional de 
Periodistes a l’Argentina, i en homenatge a la publicació de la 

Gaseta de Buenos Aires, fundada per Mariano Moreno i consi-
derada el primer periòdic argentí de l’etapa independentista, es 
va instituir el 7 de juny com el dia del Periodista.

Citant a Mariano Moreno des de la seva acta fundacional, “per 
què se’ls ha de mantenir ignorants de les notícies pròsperes 
o adverses?”. Es referia als ciutadans. Clarament expressava 
que el coneixement lliure i plural era l’eina per derrotar la ig-
norància en totes les formes. El ciutadà lliure i amb accés a la 
informació que li proveeix el periodista té un genuí dret i una 
vida en democràcia.

És paradoxal que algú com jo, que si bé per dècades ha estat 
proper a l’ambient periodístic, no pertanyi -i ho deixo absolu-
tament clar i refrendat- a aquesta distingidíssima activitat. No 
soc periodista. No exercir la professió però sí treballar proper 
a ella per dècades em permet la distància i alhora l’objectivitat 
de percebre aquesta manera de sentir la vida amb un ull precís 
i veraç.

L’inefable diccionari de l’ús de l’espanyol de María Moliner diu 
simplement: “Periodista: persona que es dedica a escriure als 
diaris”. Apel·lo al mateix diccionari per buscar “diari”, i llegeixo: 
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“publicació que apareix periòdicament, particularment que 
apareix tots els dies: butlletí, diari, gaseta, revista, rotatiu, se-
tmanari, publicació, suplement, fulletó, etc...” Fins aquí només 
parlem de “forma”. M’enlluerna pensar en el “fons” d’aquesta 
alquímia fantàstica que és la vida relatada en els mitjans. Amb 
què es nodreix aquest infinit buit... i en aquest instant apareixen 
la passió i les paraules, com els dos complements d’una fórmu-
la màgica que conclou en notícia.

El llenguatge apareix com una caixa de recursos que proveeix 
al periodista de tot quan necessita. La paraula és el vehicle 
indispensable, el camí o la ruta que, sostinguda per la passió, 
transita a l’infinit i produeix l’acte invalorable i valuós de la notí-
cia. Aquesta notícia que apareixerà en un diari o un setmanari, 
o serà dita en una pantalla de TV o irromprà en els nostres mò-
bils, a les xarxes, en els llocs en línia, i que només 20 segons 
després d’estar exposada ja no serà de ningú i circularà en 
l’univers a disposició de qui vulgui disposar d’ella. La màgia de 
l’atemporal i la celeritat es va consumar i consumir. La notícia 
ja no és de ningú, és de tots.

Em resta pensar en el perfil de la periodista o del periodista. 
Apassionat, contumaç, incansable, ferri, ètic, perseverant, mo-

dest, seriós o loquaç, però sòlid i disposat potser a transcendir 
des de la recerca, l’art, la política, les tendències socials, la cul-
tura, l’esport. També per donar a conèixer les trames nefastes 
del delicte o el drama d’una guerra. Res li és aliè o indiferent. 
La seva passió l’arrossega a tots els mons. I aquests temps 
de pandèmia, amb la Covid universalitzat, des de la salut i la 
ciència, el mostren tractant d’il·lustrar i salvar la condició hu-
mana de més morts. Per això entenc i veig el periodisme com 
en una gesta èpica i d’admirable valor davant la societat. Sóc, 
com molts altres en aquest temps històric que ens toca viure, 
un testimoni voraç que, absort, espera saber de què es tracta... 
per poder explicar-ho.

Els periodistes, fruit de les seves conductes plurals, lliu-
res i ètiques, han estat, en diferents parts de planeta, objec-
te de persecucions, desaparicions, morts i tortures. També 
d’empresonament i mutilacions. Aquests atacs han estat ge-
nerats moltes vegades des dels mateixos Estats dictatorials, 
des de grups narcotraficants, mercenaris, i per licitacions 
d’interessos despietats. No podem descansar en la denúncia 
permanent de tots els fets delictius tant contra periodistes com 
contra membres de la seva família o empleats que acompan-
yen la feina de casa. Sempre es tracta d’atemptats a la llibertat 
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de premsa en ocasió de l’exercici de la seva professió. Deli-
beradament no dono cap nom, perquè estan tots inclosos. El 
periodista és un element transcendent de la societat en el seu 
camí cap a la democràcia. El seu lliure accés a la informació i 
a la transparència dels fets és sagrat. (Infografia: El Indepen-
diente de Granada)
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