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Google afegeix funcions de notícies
locals a la cerca, donant més
visibilitat als editors
Per Henry Powderly, vicepresident de Third Door Media /
Search Engine Land
Google va llançar dimarts noves
funcions de cerca destinades a
donar més visibilitat al contingut
de notícies locals quan els cercadors busquen informació sobre les seves comunitats.
La companyia va dir que ha ampliat una funció publicada anteriorment per a les cerques de
Covid que afegeix un carrusel
de notícies locals quan és rellevant per a la consulta d’un cercador. Per exemple, una cerca
a “futbol” pot mostrar històries
sobre esports locals.

És un fet important per als mitjans de proximitat. Les organitzacions de notícies locals depenen del trànsit de cerca orgànica
i, segons Google, consultes com “notícies a prop meu” s’han
triplicat en els últims cinc anys. Malauradament, això també
arriba quan les companyies de notícies locals continuen lluitant
per la supervivència. Segons The Poynter Institute, un grup de
defensa del periodisme, més de 90 organitzacions de notícies
locals van tancar durant la pandèmia només als Estats Units.
Això s’afegeix a les caigudes que s’han estirat anys enrere. El
2019, el New York Times va informar que 1 de cada 15 diaris
locals nord-americans havia tancat en els últims 15 anys.
Per tant, és bo que Google estigui trobant maneres de donar
més visibilitat a l’ecosistema de notícies local supervivent.
No només fonts de notícies. A més d’afegir el carrusel de notícies locals, Google també afegeix un carrusel “Popular a Twitter” per a consultes sobre temes de notícies locals. Tot i que es
poden incloure tuits de les organitzacions de notícies locals, la
funció també inclourà tuits de diverses fonts que considera que
tenen autoritat local sobre aquests temes.
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Preguntes restants. Les noves funcions són nobles i oportunes, sobretot perquè Covid va crear vincles més estrets amb les
llars i les comunitats locals. El que serà interessant veure és si
la visibilitat afegida beneficia els editors locals més vulnerables.
Tot i que els diaris regionals i els afiliats de la televisió local no
s’han estalviat per la caiguda de les publicacions locals, els setmanaris comunitaris, els setmanaris alternatius i altres publicacions locals de nínxol són els que més lluiten. Podran competir
per les places en aquests carrusels?
“El contingut de qualsevol editor és apte per classificar-se dins
del carrusel si el seu contingut és rellevant per al que cerca un
lector”, va dir Meghann Farnsworth, portaveu de Google. “Els
editors amb més experiència, autoritat i confiança per a un tema
o ubicació determinats es classificaran en conseqüència”.
Però Google va reconèixer que el nou carrusel no està reservat
per a editors locals, només contingut local. “Les notícies locals
inclouen fonts amb notícies sobre la ubicació de l’usuari, que
sovint són editors locals, però de vegades també poden incloure informes nacionals”, va dir Farnsworth.

Notícies SEO. Aquestes noves funcions també destaquen
per què un bon SEO és essencial per a les organitzacions de
notícies locals. La inclusió a Google News (si fins i tot podeu
entrar), el contingut de notícies autoritzat que demostra EAT
i un lloc web ràpid amb una bona UX ajuden a determinar la
visibilitat de SERP, fins i tot per a públics locals més reduïts.
(Infografia: searchengineland.com)
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La meitat dels estudiants d’ESO no
distingeixen les ‘fake news’
Per elDiario.es

Les fake news calen als més joves. El 50% dels estudiants
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) no són capaços de
distingir un titular fals davant d’un altre veritable sobre un mateix tema.
Així ho revela una investigació de la Universitat Carlos III de
Madrid (UC3M) feta amb el suport d’una Beca Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals de la Fundació BBVA.

“Els estudiants entre 11 i 16 anys utilitzen de forma contínua els
dispositius mòbils, entrant a internet i accedint a la informació,
però sense tenir prou maduresa”, ha indicat a la presentació de
l’estudi la coordinadora del mateix i professora a la universitat
Eva Herrero: “L’acompanyament no passa per vigilar o prohibir, sinó per donar-los recursos i eines perquè de manera autònoma sàpiguen distingir la informació vàlida i tinguin una visió
més crítica del que escolten, veuen i llegeixen. No es tracta
només d’acompanyar a la família, des de les escoles cal introduir aquesta competència d’una manera transversal a totes les
matèries”, ha afegit.
Calen més les boles sobre immigració il·legal
A l’estudi, gairebé el 60% dels enquestats afirma saber diferenciar
entre notícies veritables i falses. Però quan se’ls va posar un cas
pràctic amb quatre titulars davant, el 49,79% no els va encertar a
diferenciar-los. “Gairebé un 60% va trobar el titular fals en el cas
de dues notícies sobre la Covid-19, però la proporció s’inverteix en
una notícia de successos, ja que el 52,6% no va saber identificar
una fal·lera sobre immigració il·legal”, ha explicat Herrero.
I la desinformació va més enllà: “El 64% dels alumnes de secundària no és capaç de citar el nom d’un sol periodista. I, entre
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els que sí que en coneixen algun, es tracta de professionals
amb molta presència a xarxes socials, com Jordi Évole o Sara
Carbonero”.
De fet, els referents mediàtics de la majoria dels adolescents
són els influencers. “Les xarxes més populars en aquesta franja
són Instagram, amb un 64,4%, i TikTok, amb un 10,4%, seguides de Whatsapp 9% i YouTube 5%. Hi va haver enquestats que
van esmentar fins a 14 xarxes socials diferents i 31 influencers
al seu menú de consum mediàtic habitual”, ha indicat Herrero.
A més, molts comparteixen la notícia sense punxar-hi i llegirla si el titular o la foto els arriben. Això coincideix amb l’opinió
d’alguns dels docents entrevistats pels investigadors: “Els estudiants de l’ESO consumeixen de manera compulsiva material
audiovisual però sense pausa per digerir els continguts. Això fa
més fàcil que s’ho creguin tot per manca de capacitat crítica i de
cercar altres fonts. (Fotografia: Faro de Vigo)
NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia per a professors de l’ESO,
en la qual es proporcionen recursos als docents perquè puguin
treballar de manera transversal l’alfabetització mediàtica a les
aules. La guia és editada per UC3M, en aliança amb maldita.
es. CLICAR AQUÍ

La pujada del preu del paper preocupa
i molt

Increments de preus del 10 al 15% des de principis d’any. I augments que haurien de continuar. La premsa francesa s’enfronta
a problemes de subministrament de paper que provoquen un
fort augment del preu d’aquesta matèria primera essencial per
a diaris i revistes. El primer ministre francès serà ben aviat informat sobre aquest tema per l’Aliança de la premsa d’informació
general, que reuneix 289 capçaleres de premsa francesa.
Cal dir que el problema està lluny d’estar resolt: l’1 de gener
els preus haurien d’augmentar un 40% respecte als de l’1 de
juliol. I caldrà que el sector de la premsa compensi aquests
increments, es pot imaginar que el lector haurà de pagar més el
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seu diari o la seva revista als quioscos. O tenir menys pàgines
pel mateix preu. A menys que la premsa es converteixi en un
paper més prim, menys car però de menor qualitat. Els editors
de notícies també estan preocupats per un possible impacte en
temes especials que serien més difícils de produir. És aquesta
dependència de la indústria paperera la que volen denunciar.
Aquesta manca de paper és una de les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19. Reiniciar la fabricació de paper no és poca
cosa. Le Monde explica que les fàbriques de paper van continuar funcionant, però a un ritme lent. Es van talar menys arbres
i, com a conseqüència, es va reduir la producció de pasta. A més,
hi ha problemes de transport i la manca de camioners, sobretot.
Amb conseqüències semblants en la indústria editorial de llibres.
El problema, també a Espanya
Sembla evident que aquest problema no serà exclusiu per a la
premsa francesa i que més aviat o més tard arribarà a la resta d’editors de la UE. Segons informa l’associació madrilenya
d’editors Clabe, aquesta setmana alguns dels seus associats
els han fet arribar la seva inquietud davant la pujada del preu
del paper com a conseqüència de l’escassetat de primeres matèries, que està danyant molts sectors de l’economia.

Entre els factors que expliquen la pujada, les papereres també han assenyalat la pujada del preu de la llum i la conseqüent adaptació dels seus processos de producció així com
l’important estirada del consum després de mesos a la baixa
com a conseqüència de la pandèmia.
“S’acosten dates de més demanda de paper per la realització de números especials d’algunes publicacions i els retards
o cancel·lacions de material farien malbé la facturació de les
empreses editores molt seriosament”, expliquen des de Clabe.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Set de cada deu periodistes diuen que
el lideratge de la redacció el dominava
els homes
Un nou informe ha descobert que les dones encara se senten
excloses de tenir poder a la indústria dels mitjans de comunicació del Regne Unit. Uns 1.200 periodistes del Regne Unit
contactats a través de la base de dades Cision van respondre
a una enquesta sobre la diversitat de gènere en el periodisme.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

MyDreams
Informa-te’n >

NRI: 4019-2021/09681

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
D’aquests, el 73% va dir que creu que la progressió professional és més difícil per a les dones a la indústria de les notícies
que per als homes.

Més de la meitat (54%) de les dones periodistes que van omplir l’enquesta estan preocupades per la seva pròpia progressió
professional, segons l’informe publicat per la consultora Man
Bites Dog i Women in Journalism.
Women in Journalism, que està presidit per l’editora del Daily
Mirror, Alison Phillips, va demanar als homes i dones de la indústria que prenguin nota de la bretxa de gènere a les notícies
i “prenguin mesures en el lideratge, el canvi cultural i el suport
entre iguals per fer del periodisme la professió inclusiva la nostra. necessitats de la societat”.

Phillips va dir que l’enquesta “exposa la veritat impactant que la
bretxa de gènere en el periodisme persisteix tossudament. Els
mitjans de comunicació són el prisma a través del qual el món
es veu a si mateix. Perquè sigui just i precís necessitem tota
mena de persones de diferents orígens que expliquin tota mena
d’històries. Això fa un gran periodisme”. (Font: Press Gazette –
infografia: Amino). L’informe AQUÍ

L’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona digitalitza els documents
de premsa clandestina i de
propaganda antifranquista
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) culminarà,
durant l’any vinent, la digitalització de més d’un miler de títols
de la premsa clandestina que formen part del seu fons, un dels
més importants de Catalunya, i que està composat a partir de
les donacions privades, de partits, d’entitats i d’organitzacions
diverses. A aquests s’hi afegeixen els documents que els particulars van dipositar a la bústia de l’Arxiu o van deixar camuflats
dins de diaris i llibres a la Sala de Consulta de la seva seu, a
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la Casa de l’Ardiaca. El resultat es podrà consultar al seu web
(http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca). Actualment ja es poden
consultar 180 títols.
Una selecció d’aquestes publicacions ja poden veure’s exposada aquests dies, en el marc de l’exposició “Quan plovien
octavetes: clandestinitat, premsa i propaganda anti-franquista”.
Les publicacions de partits polítics composen més de la meitat
del total. Les que procedeixen d’associacions obreres son un
20% del total i, més enllà, les del moviment universitari i les
d’agències d’informació així com les del moviment veïnal, feminista, pacifista, comitès de solidaritat, etc… (Font: MAE)

Via Empresa ha celebrat una
conferència sobre els reptes digitals
del retail al Bizbarcelona
La Jornada ha estat moderada per Josep-Francesc Valls, i amb
la participació com a ponents de Montse Soler, Javier Cottet i
Ricardo Ruiz

El mitjà Via Empresa ha format part del Bizbarcelona,
l’esdeveniment de referència per a persones emprenedores,
startups, pimes i autònoms, celebrat del 9 a l’11 de novembre a
la capital del Barcelonès.
La publicació ha intervingut amb la conferència “Els reptes
digitals del retail”, moderada per Josep Francesc Valls, director de la Càtedra Escenaris de Futur Retail, Turisme i Serveis
de la UPF-Barcelona School of Management, i amb la participació com a ponents de Montse Soler, responsable de l’Aula
d’Innovació de l’AMIC, Javier Cottet, president de Cottet Òptica
i Ricardo Ruiz, fundador de Shoppiday.
Durant la sessió s’ha posat sobre la taula com és en l’actualitat
l’experiència del client amb els nous models de compra, el camí
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cap a l’omnicanalitat entre l’online i l’offline, i l’ajuda de les eines
tecnològiques en la relació entre consumidor i negoci.

sades a assistir-hi s’hauran d’inscriure a través d’aquest formulari web.

Canvis que són necessaris a causa de l’evolució dels hàbits del consumidor. “És imprescindible demanar al client que espera de la botiga o com es podria millorar la seva experiència”, ha subratllat Montse
Soler, consultora especialista en el futur retail i col·laboradora de
VIA Empresa i de l’AMIC. Concloent que és clau la interacció entre
comerç i usuari, tant dins com fora de la botiga, on la tecnologia
sempre ha de ser l’aliada i no un problema. (redacció AMIC)

Periodistes i comunicadors guardonats
L’equip del jurat, presidit pel músic Raül Cid, han estat els responsables de deliberar els guanyadors d’enguany:

8a edició dels Premis de Comunicació
Tarragona 2021
El pròxim 26 de novembre tindrà lloc la vuitena edició dels Premis de Comunicació Tarragona 2021, organitzats pel digital La
República Checa. El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de
Tarragona serà l’escenari del lliurament dels guardons als millors periodistes i comunicadors de l’any.
L’acte, ajornat a causa de la pandèmia de la covid-19, estarà
presentat pel periodista Oliver Màrquez. Les persones interes-

En primer lloc, el Premi Nacional s’ha atorgat a Quico Sallés,
periodista judicial a elMón i col·laborador de FAQS a TV3. El
guardó de Transparència Periodística ‘Montse Gasull’ ha estat
per Informatius Tarragona Ràdio. El premi de Premsa Esportiva
se l’ha emportat la Secció Esports del Diari de Tarragona. I el de
Millors Imatges ha sigut pel Projecte Límits de Quilòmetre Zero.
Seguint, el guardó de Periodisme Ciutadà ha estat per
l’Associació Internacional de Policia a Tarragona (IPA). El trofeu
de Premsa Radiofònica ha sigut per Ràdio Cambrils. El Premi
Gabinets de Premsa s’ha entregat a l’Ajuntament de Tarragona,
el Gabinet de Comunicació de Renfe i el Gabinet de Premsa
de la Regió Sanitària Camp de Tarragona. I finalment, el Premi
del Públic serà atorgat en directe a través de la deliberació dels
assistents. (redacció AMIC)
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El TOT Barcelona celebra 3 anys
El mitjà digital TOT Barcelona celebra els seus tres anys amb
un nou disseny, cares noves a la redacció i molt de futur. La
tercera espelma ha constatat que l’aventura de crear una nova
capçalera ha tingut molt sentit i futur.
El projecte és sòlid, ha resistit l’envestida de la pandèmia i
avança amb pas ferm. En conseqüència, s’ha estrenat, coincidint amb l’aniversari, el nou disseny de la web, amb l’objectiu
d’unificar totes les capçaleres del jove grup “El Món” i oferint
una millor experiència multiplataforma. A més, l’equip de redactors també evoluciona, amb firmes noves i més temàtiques.
1.096 dies (i els que vindran)
Durant aquests tres anys, el diari TOT Barcelona s’ha consolidat com un referent informatiu de la capital, al costat d’altres
mitjans públics i privats molt més grans en plantilla, pressupost
i recursos tècnics. Gràcies a la comunitat fidel de lectors, però
amb l’objectiu d’arribar a noves audiències. És per això, i amb
motiu del seu tercer aniversari, que el mitjà sorteja un viatge en
helicòpter per tres persones sobrevolant la ciutat de Barcelona.

L’aniversari fa agafar embranzida al diari per encarar les properes cites informatives dins el món local. Barcelona té moltes
cruïlles a l’horitzó i el digital seguirà batallant per oferir als lectors un diari estimulant i rigorós, explicant tots els angles de la
ciutat. (redacció AMIC)

Barcelona incoa un segon expedient
sancionador a Milanuncios per
publicar anuncis il·lícits de venda
d’animals
L’Ajuntament de Barcelona, a través del Departament de Protecció dels Animals, ha incoat un segon expedient sancionador
contra Adevinta Spain SLU per desobeir els requeriments efectuats i mantenir anuncis il·lícits de venda d’animals a la web Milanuncios. Aquest expedient contempla una multa de 250.000€,
que se suma als 150.000€ de sanció que l’empresa ja es va
veure obligada a pagar fruit del primer expedient obert, el 2019.
La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha recordat que “Barcelona ha estat pionera a Espanya a l’hora de culminar un pro-
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cediment administratiu per comerç il·lícit d’animals i ho tornarem a fer les vegades que calgui per garantir que es compleix la
normativa”. Bonet ha subratllat que “les pràctiques il·lícites amb
animals, siguin quines siguin, no poden tenir cabuda a Barcelona. L’Ajuntament les combatrà amb tots els instruments legals
possibles per erradicar-los”.
Tot i que a moltes comunitats autònomes d’Espanya ja és
il·legal la difusió de transaccions amb animals particulars si no
estan registrats com a nucli zoològic, a causa de la manca de
mitjans per assegurar el compliment de la Llei, a Milanuncis i
altres portals segueix proliferant la compravenda d’animals que
tindran una destinació molt incerta, acabant molts d’ells abandonats i/o maltractats. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Vocento genera un benefici
d’explotació superior als 17 milions
fins al setembre
El benefici d’explotació del grup de comunicació Vocento durant els tres primers trimestres de l’any va pujar a 17,38 milions
d’euros, davant d’unes pèrdues de 3,32 milions el mateix perío-

de de l’any anterior, segons la informació remesa per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Pel que fa al resultat abans d’impostos, va ser positiu en 12,97
milions davant d’unes pèrdues de 9, 62 milions de fa un any.
Entre el gener i el setembre, els ingressos de Vocento van passar de 241,50 milions a 249,50 milions, cosa que representa un
creixement del 3,3%. Dins del capítol d’ingressos, els corresponents a vendes d’exemplars es van reduir el 3,1% fins a 85,30
milions i els de publicitat, per la seva banda, van augmentar el
4,4% i van arribar als 99,94 milions.
Dels ingressos publicitaris, el 51% va correspondre a negocis
digitals en què Vocento inclou tant la publicitat digital com el
comerç electrònic. Els subscriptors digitals van augmentar el
29% durant l’any fins a 81.000 (57.000 del sistema ON+ dels regionals i 23.000 d’ABC, a més dels de Kiosko i Más). Els subscriptors totals van ser 95.000 prop dels 100.000 que el grup vol
assolir per a desembre 2021). (Font: Digimedios)
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El pla de baixes de Prisa deixa a l’aire
50 efectius d’El País i Cinco Días

EFE posa sobre la taula un pla de
retallades per als propers quatre anys

La cúpula directiva del Grup Prisa ha impulsat una altra mesura per
intentar equilibrar els comptes de la companyia, sumida en unes
dificultats financeres que l’han afectat des que es va declarar la ‘crisi
econòmica’ del 2008. És un pla de baixes voluntàries que -segons
fonts de la redacció consultades per Vozpópuli - podria afectar fins a
50 dels 477 treballadors dels diaris El País i Cinco Días.

Des de l’Agència EFE han començat les primeres converses
amb la plantilla per assolir un acord que permeti al mitjà millorarne la situació econòmica. Un pla de retallades que s’esperava
des de fa mesos i del que se n’han donat a conèixer els primers
detalls. Recentment ha tingut lloc una reunió entre representants de la direcció i dels treballadors.

Prisa ha ofert als qui s’inscriguin en aquest programa voluntari
un 80% del salari fins a la jubilació. El pla és obert per a tots
aquells treballadors que tinguin entre 58 i 65 anys i una antiguitat mínima de 15 anys. El termini d’adhesió és obert fins a
finals de mes. Tot i que ja hi ha treballadors apuntats, ara com
ara la convocatòria no ha cobert totes les places previstes. La
directora del diari, Pepa Bueno, té dret de veto durant el procés.

El pla estratègic es desenvoluparia durant quatre anys, des del
començament del 2022 i fins a finals del 2025 –encara que no
descarten ampliar-lo un any més- i comportaria importants retallades. Les més destacades, una bateria de jubilacions forçosa
per a més grans de 65 anys i anticipada per a més grans de 63.
A més, s’ha plantejat la rebaixa del salari d’ingrés.

Cal recordar que, a principis del 2021, Prisa va traslladar als
treballadors d’El País una proposta per rebaixar un 10% els salaris de tots aquells empleats que guanyessin almenys 85.000
euros bruts a l’any. (Font: Vozpópuli)

Després de la primera presa de contacte i tal com han fet públic des de CCOO, EFE proposa que els treballadors que deixin l’agència rebin una indemnització màxima de 45.000 euros
bruts en 24 mensualitats. Condicions a què es podran acollir els
treballadors més grans de 63 que acceptin prejubilar-se.
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A més, proposa la jubilació forçosa per als més grans de 65
anys que compleixin les condicions legals. A més, contempla la
rebaixa del salari d’ingrés per als treballadors més grans de 63
anys amb una carrera de cotització suficient que s’acullin a la
jubilació anticipada. (Font: Prnoticias)

A La Razón aproven una pujada salarial
del 2% i més mesures per a la conciliació
A partir del 2022 els treballadors del diari La Razón podran
gaudir d’una sèrie de millores en les seves condicions laborals
gràcies a la seva inclusió al nou conveni col·lectiu, negociat pel
comitè d’empresa i la direcció. Entre les modificacions més importants hi ha la possibilitat d’augmentar les hores de teletreball
mensuals per facilitar així la conciliació dels empleats. Fins ara
la plantilla del diari tenia dos dies al mes per treballar des del
seu domicili. Ara, el comitè i la direcció de l’empresa han acordat fixar la possibilitat de teletreballar tots els caps de setmana,
els festius i un dia addicional laborable cada setmana.
El conveni col·lectiu, que tindrà una vigència de tres anys -del
2021 al 2023- fixa també una pujada del 2% per a aquells em-

pleats que no superin les taules salarials del conveni, i es pretén que el 2023 es mantinguin aquestes mateixes condicions.
D’altra banda, la remodelació del document, triada amb 75 vots a
favor i 60 en contra, inclou una clàusula de jubilació forçosa per
als treballadors que ja hagin assolit l’edat de jubilació i tinguin
la cotització necessària per percebre la pensió màxima que els
correspongui. Davant d’això, l’entitat estarà obligada a contractar
un nou empleat menor de 35 anys. (Font: Dircomfidencial)

NETCOM, la trobada anual del sector
de la comunicació, celebra el desè
aniversari
NETCOM, el punt de trobada anual de reflexió i diàleg
del sector de la comunicació que organitza Dircom
Catalunya, ha celebrat el
seu desè aniversari reunint
més de 250 professionals
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.
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Durant el discurs institucional, Maria Lluïsa Martínez Gistau,
presidenta de Dircom Catalunya, ha destacat la “flexibilitat” com
una de les principals virtuts dels professionals de la comunicació, que s’han d’adaptar a grans canvis i a un “entorn incert
i cada cop més exigent” com el viscut arran de la pandèmia.
És per això que considera que els dircoms “són i han de ser
la veu de la consciència de les organitzacions”, fet que permeti “establir relacions honestes, responsables i generadores de
confiança” amb els grups d’interès.
La presidenta ha afirmat que ara els directors de comunicació són més multidisciplinaris que fa deu anys i tenen “vocació
d´arribar a moltes més persones i d´una manera més transparent”, una “ambició que és radicalment nova”.
Aprofitant l’aniversari dels 10 anys de NETCOM , durant l’acte s’ha
estrenat el documental El gran cambio, una producció de Tics Mediàtics per a Dircom Catalunya que narra l’evolució de la professió
de directiu de comunicació durant els darrers anys. El documental
i es pot veure al Canal de Dircom a YouTube i al web de Dircom.
A partir de l’experiència personal i professional de sis directius
-Igone Bartumeu (Coca-Cola), Jordi Garcia Tabernero (Natur-

gy), Maria Lluïsa Martínez Gistau (CaixaBank), Jordi Romañach (El Corte Inglés), Cristina Salvador (Both) i Joan Conca
(Blanquerna-URL)-, el documental relata els canvis en les relacions entre empreses i mitjans, l’impacte de la irrupció de les
xarxes socials i les noves formes de comunicació, així com la
consolidació del perfil de directiu dels dircoms. (Font: Prnoticias
– fotografia: Dircom)
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Els mitjans digitals veuen la
comunicació permanent com
“l’oportunitat” que demana el lector
Per Jaume Cladera / Crónica Global

La societat del segle XXI viu en un context caracteritzat per
la rapidesa. En aquest marc, el periodisme digital ha hagut
d’adaptar-se a la necessitat de la ciutadania d’estar informada
constantment , al minut, de tot el que passa al món. Aquesta
situació estableix un repte per a l’ exercici periodístic, des del
moment que obliga a conjugar velocitat, veracitat i eficiència.

Tot i això, també suposa una “oportunitat” que ha posat sobre la
taula la pròpia voluntat del lector.
Així ho han considerat Cristina Farrés, directora de Crònica
Global; Neus Tomás, directora adjunta d’eldiario.es, i Antoni M.
Piqué, director de projectes d’ElNacional.cat, durant una taula
rodona titulada La comunicació permanent, organitzada per Intermèdia Comunicació, Dircom Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els tres directius han analitzat els canvis
en el model comunicatiu arran de la digitalització, amb la coincidència a apostar per un periodisme de qualitat, que expliqui
què passa i de la manera com passa.
Era dels impactes i qualitat
En un context en què cada vegada més la gent s’informa a través
de mitjans digitals, que competeixen per publicar la mateixa notícia el més ràpid possible, la rendibilitat econòmica és la base per
poder treballar de forma adequada i sense pressions. Per Cristina Farrés, la “comunicació permanent existeix perquè la societat
la demanda i els mitjans són ràpids perquè tot és ràpid”. Piqué,
per la seva banda, ha dit que el món digital obre un “panorama
boníssim” perquè hi ha més competència per pugnar per l’atenció
dels ciutadans i això farà espavilar els mitjans tradicionals.
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La necessitat de rapidesa, però, no entra en conflicte amb la
qualitat de la informació atès que “les notícies que obtenen més
impactes, són les més originals” i les que estan més treballades, ha afegit Farrés. Tot i això, per a Neus Tomás, el periodisme de la velocitat i de com més impactes, millor, té a veure amb
el model de finançament: “Si tu estàs ben finançat, la comunicació permanent no és l’objectiu, atès que el teu mitjà viu, no de la
velocitat sinó de fer-ho millor ”.
Continguts de pagament i dret a la informació
En els darrers anys, de cada cop més, són molts els mitjans de
comunicació digitals que han establert els continguts de pagament, parcialment o pràcticament totalment, oberts únicament
per als subscriptors. Sobre aquest tema, Farrés ha considerat
que ni en el moment que el periodisme ha funcionat millor en
aquest país “els subscriptors han servit per mantenir l’empresa”.
En aquest context, ha explicat, entren en acció altres elements
com el “branded content i la publicitat directa”, que facilita els impactes. “No hi ha periodisme sense un bon compte d´explotació i
sense que el mitjà sigui rendible”, ha afirmat.
Josep M. Pique s’ha posicionat de forma contrària a aquest paradigma, atès que ha considerat que el millor és que els mitjans

no depenguin “ni de publicitat, ni de publicitat institucional” atès
que tots dos actors “exigeixen una contrapartida”. Neus Tomás,
per la seva banda, ha defensat que hi hagi els continguts de
pagament, però que alhora es garanteixi el dret a la informació,
de manera que els temes essencials romanguin en obert: “Els
murs en què és tot de pagament, m’espanten”. La directora adjunta d’eldiario.es ha defensat una fórmula que tingui en compte la situació dels lectors que per la seva realitat poden tenir
problemes per pagar, amb l’objectiu que ningú no quedi enrere.
Lluita permanent
En el marc de la comunicació immediata i continuada, els mitjans utilitzen diferents mecanismes per aconseguir que les
vostres notícies estiguin ben posicionades d’acord amb els
algorismes de Google. D’aquesta manera, al lector apareixen
de forma prioritària davant d’altres mitjans. Cristina Farrés ha
establert una analogia entre aquesta situació i la de premsa
tradicional. Anys enrere, ha explicat, “hi havia baralles perquè
els diaris estiguessin a la primera fila del quiosc ” i que el potencial comprador fos el primer que veiés, mentre que ara aquesta
lluita “s’ha traslladat a Google” i en resultar-li atractiu perquè et
posicioni bé.
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La directora adjunta d’eldiario.es ha considerat, en relació amb
aquests nous processos, que “cal tenir clar que un dia no serem
els primers, però que volem fer bé la informació”. En aquest
context, les nostres mètriques --les d’eldiario.es-- “no són els
clicks, sinó quant de temps tenim el lector dins de la notícia o
per quin canal ha arribat al text”.
Redaccions amb robots
Actualment, s’estan provant models de robots que redacten notícies de caràcter general i que permeten alleujar la càrrega dels
redactors humans. Sobre aquest tema, Farrés ha explicat que a
Crònica Global ja s’utilitzen aquests sistemes per determinar la
informació meteorològica “de tots els municipis de Catalunya”,
perquè seria ineficient que “un redactor es dediqués a passar
tota la informació del Meteocat”. Els periodistes, ha considerat,
s’han de centrar a fer informació més treballada i de qualitat.
Davant la irrupció d’aquestes noves tecnologies, Josep M. Piqué
s’ha mostrat encantat i ha posat l’exemple dels robots de Califòrnia que fan notícies breus sobre els terratrèmols. Per la seva
banda, Neus Tomás ha lamentat que el “risc és que arribi un dia
en què no només facin la informació meteorològica” i substitueixin el “treball d’un periodista”. (Fotografia: Crónica Global)

Més de 1.000 alumnes ja participen en
el 14è concurs AMIC-Ficcions

La 14a edició del concurs literari Ficcions, l’aventura de crear
històries, impulsat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, ha superat els 1.000 participants procedents de 118
centres educatius. El termini per participar en el certamen es
va obrir a l’octubre i restarà obert fins al 7 de febrer. Del miler
d’alumnes que de moment participen en aquesta edició, 703
són de Catalunya, 174 del País Valencià, 125 de les Illes Balears i 6 de la Catalunya Nord. En l’anterior edició van participar
2.973 alumnes de 223 centres educatius.
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El concurs Ficcions està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys
que cursin segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius.
L’objectiu és promoure la lectura i l’escriptura en català entre
els joves, a més d’incentivar la creativitat i el treball en equip. El
concurs es desenvolupa a través del web ficcions.cat. Prenent
cinc inicis de novel·la, els participants han de crear un relat
dividit en tres capítols i penjar-los al portal seguint el calendari
d’entrega.
Enguany les obres escollides, són: La memòria de l’arbre de
Tina Vallès; Els desperfectes d’Irene Pujadas; Com llàgrimes
en la pluja de Jordi Sierra i Fabra; Asfíxia de Chuck Palahnuik,
i La filla del rei d’Hongria d’autoria anònima.
La pujada del primer capítol començarà el 10 de gener i el concurs s’acabarà el 28 de març de 2022, data límit per entregar el
tercer capítol. El veredicte es farà públic en diferents actes de
cloenda territorials al llarg del mes de maig. (Font i infografia:
Redacció AMIC)

L’AEPD recapta 23 milions d’euros en
sancions a la primera meitat del 2021
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha
recaptat 23,46 milions d’euros
durant els primers set mesos
de l’exercici, segons BDO.
Una xifra que fins i tot es podria duplicar amb l’activitat registrada a la segona meitat de
l’any. Des de l’any 2018, l’AEPD ha interposat 295 sancions i ha
esdevingut una de les autoritats més actives d’Europa.
L’informe analitza els diferents avenços i recents canvis regulatoris en matèria de privadesa entre països i regions de tot
el món, així com el seu impacte en tot allò relatiu a la transferència i protecció de dades i intercanvi d’informació i ressalta
l’augment de les sancions a Europa, particularment a Espanya.
En concret, a Espanya, des del 2018, l’AEPD ha publicat aproximadament 295 resolucions sancionadores, convertint-se així

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
en una de les autoritats de protecció de dades més actives
d’Europa en emissió de mesures sancionadores i resposta a les
reclamacions i sol·licituds per part dels interessats. Aquestes
sancions han afectat empreses de totes les mides per infraccions molt diferents: des de bretxes de seguretat no notificades,
correus electrònics sense còpia oculta, mesures de seguretat
o informació sobre protecció de dades insuficient, manca de
garantia sobre el tractament pels proveïdors, o la cessió de dades entre empreses, tal com explica al seu informe BDO. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: BDO Global)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Privacy Insights
2021, de BDO. CLICAR AQUÍ

Ens passem connectats a internet
més de dues hores al dia
Barlovento Comunicación ha publicat un informe que analitza el
consum d’internet el mes d’octubre del 2021 a Espanya, segons
les dades de comScore. D’aquest estudi se’n desprèn que el
nombre de visitants únics a internet ha estat de 36,3 milions, fet
que suposa 1.689.000 visitants més que el mateix mes de l’any
passat (un 5% més).

El temps mitjà de navegació per internet dels espanyols va ser
de 125 minuts (una mica més de dues hores) per individu al
dia, una xifra que ha augmentat 0,1 minuts en comparació del
mateix mes del 2020. Per edats, el grup de 25 a 34 anys és el
que més temps dedica a navegar, arribant a estar connectat
més de tres hores diàries de mitjana. Per sexes, els usuaris van
ser 17.808 homes i 18.470 dones, cosa que suposa un 50,9%
de dones davant del 49,1% d’homes.
Entre les companyies més visitades a internet per nombre
d’usuaris, el primer lloc és Google Sites, amb 36 milions de
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visitants i el segon, Facebook, amb 33,5 milions. En tercer lloc,
apareix Microsoft Sites, seguit de RCS MediaGroup, Unidad
Editorial, Prisa i Premsa Ibérica. Completen el Top 10, Atresmedia, Grup Godó, Amazon Sites i Henneo.
Tot i això, Facebook se situa per davant de Google Sites si
s’observen els minuts per persona i dia, ja que la xarxa social
de Zuckerberg arriba als 29 minuts mentre Google es queda en
24 minuts. Els segueixen Spotify (6,7 minuts/dia), Bytedance
Inc., la propietària de TikTok (gairebé 5 minuts/dia) i Lenovo
Group (3,4 minuts/dia). Per darrere se situen Netflix INc. Twitch.
tv, Microsoft Sites, Mediaset Espanya i Activision Blizzard.
(Font: MAE – infografia: Barlovento Comunicación)
NOTA: El Butlletí us convida a llegir l’informe Barlovento del
mes d’octubre. CLICAR AQUÍ

Atresmedia compra Diariomotor, el
portal líder de la informació de motor
a Espanya
Atresmedia ha anunciat aquest dijous l’adquisició de Diariomotor, el portal líder de la informació de motor a Espanya. Amb
aquest moviment, el grup audiovisual continua avançant per
desenvolupar continguts nadius digitals a través de verticals
especialitzats, com és el cas d’aquest diari. Segons expliquen
des d’Atresmedia en un comunicat, aquesta compra suposa la
incorporació d’una marca –Diariomotor– consolidada i reconeguda al món del motor que compta amb més de 2,4 milions
d’usuaris únics mensuals segons el mesurador independent
Comscore.
Considerat un dels principals impulsors de l’economia espanyola, el sector automoció és un dels sectors estratègics per a
Atresmedia. En els darrers anys ha realitzat diferents iniciatives
en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, com Ponle
Freno, o de comunicació cap a les marques, a través de Centímetres Cúbics. (Font: Prprensa)
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La creació d’empreses publicitàries
creix un 5,2% i arriba a les 42.971
companyies
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i AEA

L’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA ) ha compartit les dades del VII Observatori de la Publicitat a Espanya, un estudi anual
que presenta una radiografia dels principals indicadors de caràcter
econòmic i estructural del sector. En aquesta ocasió, l’informe reflecteix les xifres del 2020 que ha resultat ser un any atípic a conseqüència de la pandèmia. Tot i registrar-se descensos a la majoria
d’indicadors, com l’aportació al PIB o la xifra de negoci, l’associació
destaca l’enriquiment del teixit empresarial de la indústria.
En aquest sentit, i aportant dades des del 2016 fins a l’any passat, el document incideix també en una sèrie de factors de canvis que afecten la comunicació i l’activitat publicitària en què
emergeixen nous models de relació, de continguts i de tecnificació. Així, destaca l’increment de la inversió en el medi digital
o l’evolució en la demanda de perfils professionals, on despunten funcions vinculades a intel·ligència artificial i big data.
Volum de negoci publicitari a Espanya
Atenent a l’informe, la contribució de la inversió agregada de
l’activitat publicitària al producte interior brut espanyol se situa,
segons l’última actualització de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), en l’1,23%, fet que suposa un descens del -0,7% en comparació de l’1,30% de l’any anterior.
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Pel que fa a les empreses del sector, l’INE.DIRCE indica que
a Espanya hi ha 42.791 companyies dedicades a la publicitat,
una xifra que representa un increment del 5,2% respecte a
les dades del 2019, quan es van registrar 40.859 empreses.
Concretament, el 35% de les organitzacions esmentades s’han
creat l’últim any, cosa que és indicativa, segons apunten des de
l’AEA, d’un sector jove, renovat i amb gran capacitat de creixement i reinvenció. En aquesta línia, l’informe apunta que els
darrers deu anys s’ha produït un increment d’un 42,8% en la
creació d’empreses.
L’ índex de xifra de negoci del sector publicitari baixa un -22,9%
en baixar el 2020 al 108,9% respecte al 131,8% del 2019. Tot
i això, se situa per sobre de la mitjana anual de l’índex general
del sector serveis (103,8%), telecomunicacions (106,14%), informació i comunicacions (105,8%) o comerç al detall (102,1%).
Atenent ubicacions geogràfiques, Madrid i Catalunya, igual que
l’any anterior, aglutinen el 53,3% de les empreses publicitàries,
amb 12.999 i 9.897 companyies respectivament. D’aquesta
manera, les cinc comunitats autònomes amb més teixit publicitari són Madrid, Catalunya, Andalusia, el País Valencià i les
Canàries. Per contra, Navarra, Cantàbria, La Rioja, Ceuta i Me-

lilla serien les de menys concentració d’empreses dedicades a
la publicitat.
El mitjà Digital, tot i haver baixat un -5,3% respecte a l’any anterior, es manté com el mitjà que rep més inversió, amb 2.174,3
milions d’euros. El segueixen la Televisió (1.640,2 milions) -és
el mitjà de més penetració a la població-, Ràdio (374,9 milions)
i Diaris (335,8 milions).
Parant atenció a la inversió publicitària per sectors, els que
més recursos destinen a aquesta activitat són, en primer lloc,
l’automoció -amb 387,4 milions d’euros-, seguit de distribució i
restauració -amb 374,3 milions- i finances -amb 350,2 milions-.
Serà bo afegir que a l’Observatori de la Publicitat hi participen
les principals associacions d’aquest sector (anunciants, empreses de publicitat i comunicació, empreses de comunicació
digital, consumidors i usuaris de la comunicació, i agències
de publicitat i de mitjans). L’estudi ha estat realitzat pel Fòrum
de Comunicació que agrupa 16 universitats i, en aquesta edició, també ha col·laborat amb aquest monogràfic el Comitè
d’Experts de l’AEA. (Gràfic: AEA)
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NOTA: El Butlletí us facilita l’estudi Observatorio de la Publicidad
en España 2021, realizat per Anunciantes amb la col·laboració
d’ESIC i Foro de Comunicación. CLICAR AQUÍ

El 97% dels professionals del
màrqueting creuen que els hàbits
de consum adquirits a pandèmia
perduraran aquest 2022
La crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus
ha afectat profundament els hàbits i costums de la societat.
També ha canviat la
manera com els consumidors es relacionen amb les marques
i adquireixen béns i serveis, cosa que ha provocat que les empreses hagin hagut de repensar i adaptar les seves estratègies
de màrqueting i comunicació per al 2022.

Per identificar tendències i ajudar els professionals de les
àrees esmentades, WARC ha llançat una nova edició de The
Marketer’s Toolkit 2022: Global Trends Report. Aquest estudi
s’ha elaborat amb una metodologia mixta que combina la informació obtinguda a 1.500 entrevistes individuals a professionals
del màrqueting, entre els quals s’inclouen 25 responsables de
màrqueting de companyies com Ford o Kellog’s, amb investigacions prèvies realitzades per la consultora.
De l’estudi se n’obtenen cinc conclusions principals: 1. La pandèmia encara influeix en les estratègies de màrqueting. 2. No
importen només els resultats econòmics. 3. Els reptes en el mesurament després de la desaparició de les cookies. 4. L’aposta
pel social commerce. 5. Increment de la inversió a e-commerce.
De l’estudi destaca que la conscienciació més gran per l’entorn
local ha dificultat la traçabilitat dels customer journeys, per quan
l’experiència del client és una totalitat de respostes cognitives,
afectives, sensorials i conductuals del consumidor durant totes
les etapes del procés de consum, incloses les fases de pre-compra, consum i post-compra. (Font: MAE – il·lustració: MediaBrief)
NOTA: El lector pot completar aquesta informació des d’aquest link.
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Els anunciants clamen contra “l’excés
regulatori” i lamenten no ser escoltats
pel Govern espanyol
Els anunciants no se senten escoltats pel Govern d’ Espanya
al que acusen, a més, de voler regular en excés el sector publicitari. Actualment aquesta indústria té diversos fronts oberts en
matèria normativa. Un d’ells és l’Avantprojecte de Llei General
de Comunicació Audiovisual, que equipara les limitacions de la
publicitat que es difon a la televisió lineal amb les plataformes
de vídeo en línia. Per exemple, hi ha restriccions horàries per
emetre anuncis de begudes alcohòliques o de jocs d’atzar que
s’aplicaran de la mateixa manera als canals de TDT que a una
plataforma com YouTube.
Per a Lidia Sanz, directora general de l’Associació Espanyola
d’Anunciants (aea), “en un món digital, aplicar uns horaris del
món analògic no s’entén en cap concepte. Com ho aplicaràs?
Ens posem a disposició del legislador perquè entengui com
s’està fent a altres països. Espanya no es pot quedar enrere”,
comentava la setmana passada en un webinar organitzat pel
Fòrum Regulació Intel·ligent. Aquest Avantprojecte de Llei és

un exemple de l’”excés de regulació” al qual -segons el parer de
Lidia Sanz- està sotmès el sector publicitari a Espanya, pressió
normativa que a més s’està incrementant els últims mesos.
Precisament, els anunciants defensen que l’autoregulació està
funcionant bé a Espanya, amb organismes amb molt de pes al
sector, com és Autocontrol. També hi ha nombrosos codis de
conducta que s’ha donat la indústria per autorregular-se en funció del sector anunciant (jugueter, perfumeria, farmacèutic…).
(Font: Dircomfidencial)

La Generalitat licita la inserció
d’esqueles en diaris impresos
El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació
per adjudicar la gestió per a la inserció d’esqueles en mitjans impresos. El pressupost base de licitació és de 174.855,67 (sense
IVA) per un contracte d’un any (corresponent a l’exercici 2022).
El termini per presentar ofertes finalitza el 23 de novembre.
Els mitjans escollits per a inserir les esqueles, són: La Vanguardia, El País (edició Catalunya), El Periódico, El Punt Avui,
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Segre, Diari de Tarragona, Diari Més Tarragona-Reus-Costa
Daurada, Diari de Girona, La Mañana, i Ara.
El càlcul del pressupost de licitació es basa en un preu per esquela inserida en diversos mitjans, que d’acord amb les tarifes
dels escollits en els darrers quatre anys seria de 6.611,73 euros
de mitjana (amb IVA). La comissió de l’empresa concessionària
es fixa en un màxim del 4%. El criteri d’adjudicació serà únicament l’oferta econòmica.
El motiu de la inserció d’esqueles per part del Departament és
la defunció de ciutadans de Catalunya que hagin estat distingits
amb la Medalla d’Or de la Generalitat o la Creu de Sant Jordi;
presidents i expresidents del Parlament i del Govern de la Generalitat; consellers i exconsellers; i ocasionalment algun altre
ciutadà si Presidència ho creu oportú. (Font: Comunicació 21)
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Spotify desplega a Espanya les
subscripcions pagades a podcast
Per Màrqueting Digital / Dircomfidencial

Els creadors espanyols de podcast ja poden activar l’esquema
de pagament per als seus programes a Spotify. L’estat espanyol
es troba entre els 33 mercats internacionals a què la companyia
sueca ha expandit aquest model, que des d’agost estava disponible per a tots els podcasters dels EUA. Els interessats hauran
d’usar la plataforma Anchor per gestionar aquesta funcionalitat i
hi podran treballar amb les dues variables clau.
És a dir, el que volen cobrar i què ofereixen per convèncer els
seus seguidors que ho facin. Pel que fa al primer, Spotify va

introduir recentment la capacitat d’escollir entre una vintena
de preus diferents, dels 49 cèntims als 150 dòlars. Sobre això,
els creadors podran triar quins episodis són de consum lliure i
quins formen part de la seva estratègia de subscripció de pagament, tal com passa des de fa temps a Espanya amb iVoox.
El que és nou respecte a aquesta plataforma i també davant
d’Apple, l’altre gran rival al segment del podcast, és que Spotify s’ha compromès a no cobrar cap comissió sobre el que
els creadors rebin fins al 2023. Fins aleshores només es descomptaran d’aquests ingressos les despeses de processament
del pagament i els impostos que puguin correspondre. A partir
d’aquesta data la companyia sueca passarà a percebre un 5%
de cada subscripció, el mateix percentatge amb què actualment
treballa iVoox, i encara menys que el 30% del primer any i el
15% des d’aquell moment que cobra Apple.
Els creadors espanyols ja poden determinar quant volen cobrar
i per quins continguts sense necessitat de demanar als usuaris
que utilitzin una aplicació diferent de la que els agrada.
Un altre avantatge que pot ser determinant per a alguns creadors amb audiència molt distribuïda és que els programes de
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pagament podran escoltar-se en altres plataformes diferents a
Spotify. Això és factible gràcies a un RSS privat generat per
Anchor que els subscriptors poden vincular a qualsevol reproductor del format, de manera que els podcasters no hauran
de forçar als seus oients a deixar d’usar les seves aplicacions
preferides. És una estratègia oposada a la d’iVoox, que manté
desenes de programes per a escolta exclusiva al seu entorn a
canvi de potenciar la seva visibilitat davant dels usuaris i rebre
orientació per millorar la monetització amb eventuals campanyes publicitàries.
El mercat potencial per a aquests creadors s’aproxima als 400
milions d’usuaris, la xifra que Spotify pretén assolir durant l’últim
trimestre de l’any. A més els podcasters podran accedir properament a Audience Network, el mercat publicitari en què anunciants i creadors de contingut poden trobar-se i negociar accions.
La companyia sueca apuntava en els seus darrers comptes que
gairebé una de cada cinc companyies que es promociona a la
seva plataforma ho fa ja mitjançant campanyes en podcast.
Aquest format continua guanyant adeptes a Espanya, segons un
estudi realitzat per iVoox, que indica que el 51% de la gent ja el consumeix. Un 33%, amb força freqüència. (Infografia: El Economista)

Meta vol mostrar la pota blanca
Meta està restringint la seva orientació publicitària: Meta està
fent una nova concessió: a partir del 19 de gener, ja no podrà utilitzar determinades categories sensibles per a la seva
segmentació publicitària . Hi ha milers d’opcions d’orientació,
com ara l’orientació sexual, la salut, l’afiliació política, la religió
i l’ètnia. En particular, els usos i abusos havien estat revelats
per una investigació de Vox, que explicava com a una dona que
pateix càncer només se li oferia anuncis de làpides a Facebook.
Segons Graham Mudd, vicepresident de producte de màrqueting de Meta, l’objectiu és evitar experiències negatives per a
grups infrarepresentats, als quals poden adreçar aquests anuncis: “Volem respondre millor a les expectatives canviants de la
gent sobre els mètodes dels anunciants”. Aquesta decisió també entra en el context de les negociacions de la Digital Services
Act (DSA) de la Comissió Europea, que s’està plantejant prohibir la publicitat dirigida en el seu conjunt a les plataformes per
aturar la monetització del nostre comportament en línia. (Font:
Meta-Media)
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Eina per mesurar el retorn de les
campanyes amb influencers
Peoople For Brands és un canal de venda amb què les empreses poden dur a terme accions amb els creadors de contingut
i mesurar el retorn de la inversió. El social e-commerce permet
a les marques segmentar els influencers. D’aquesta manera,
podeu seleccionar aquells que compten amb una comunitat afí
al vostre target i aconseguir una major conversió a vendes.

Un cop seleccionats els més adequats per a cada campanya,
es duu a terme l’acció. Peoople For Brands complementa altres xarxes socials. Influencers com ara Maria Pombo o Marta
Rimbau, poden recomanar un producte o experiència a través

de les stories d’Instagram i deixar-la emmagatzemada dins una
biblioteca al seu perfil de Peoople.
D’aquesta manera els usuaris poden accedir-hi en el moment
que prefereixin i accedir a la compra a través d’un link que el
porta directament a l’ecommerce de la marca, generant beneficis per a aquesta i per al mateix influencer.
Amb l’eina Peoople es fa possible que marques i influencers
puguin dur a terme accions que durin setmanes. Partint d´una
campanya d’Instagram Stories, per primera vegada es creen
un long tail. Un cop finalitzada la mateixa, les marques reben
un reporti de Peoople sobre la conversió a vendes, de manera
que puguin veure la repercussió que ha tingut per a la seva empresa la comunicació amb els influencers seleccionats. (Font:
Marketing News – infografia: Peoople)
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Un web que ofereix una enorme
col·lecció de mapes del món, de
països, històrics i actuals i fins i tot
d’altres planetes
La meravella d’aquest món global en què vivim s’ha reflectit
històricament en mapes. Mapes polítics (amb regions, ciutats,
pobles...), físics (destacant els accidents geogràfics d’una regió) o de carreteres per ajudar-nos a moure’ns d’un lloc a l’altre
amb cotxe, segons explica Bàrbara Bécares a Genbeta.
En aquesta web trobaràs mapes de totes les regions, països i
territoris del món per veure o descarregar. Fins i tot alguns centrats en dades curioses com el turisme. Es diu precisament Mapes-del-Mundo.net i d’una manera molt organitzada, pots anar
directament al que estàs buscant. Si prems sobre el mapa, pots
accedir-hi en qualitat per poder imprimir-lo. Pots descarregarlos en format JPG.
Té una col·lecció enorme. No només hi ha mapes actualitzats,
sinó que també n’hi ha d’antics, de diferents moments de la
història, a gran escala, de la línia de ferrocarrils d’algun país,

de colors, en blanc i negre o d’altres destacant curiositats amb
imatges i dibuixos. També hi ha mapes d’altres planetes del
sistema solar. (Font: Genbeta)

YouTube acaba amb el recompte de
dislikes als vídeos

YouTube ha fet un petit però transcendental canvi a la seva plataforma de vídeos: ha eliminat el botó de No m’agrada (Dislike).
Bé, a mitges. No ho ha eliminat, però ara serà invisible, tret
dels creadors dels vídeos. Podrem indicar que un vídeo no ens
agrada, encara que no veurem la quantitat de vots negatius que
té un vídeo. Sí que veurem els vots positius igual que abans,
però només la quantitat de vots positius, sense el context del
percentatge.
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Els creadors d’aquests vídeos podran veure la quantitat de
vots positius i negatius que rebin dels vídeos des de la secció
d’Analítiques. Aleshores, a què es deu aquest canvi? A principis d’any, YouTube va començar una investigació amb l’objectiu
d’evitar l’ús tòxic del botó de dislike, amb què molts usuaris
ataquen indiscriminadament alguns creadors com una tècnica
d’assetjament. Una cosa semblant a les “raids d’odi” de Twitch
que van provocar la vaga de creadors fa uns mesos (i van donar
lloc a canvis a la plataforma).
El resultat de l’experiment és que, si els vots negatius d’un vídeo eren invisibles, era menys probable que rebessin atacs indiscriminats de “dislikes”. És similar als “ review bombing “ que
reben jocs o pel·lícules, però en molts casos, contra creadors
més petits i indefensos, cosa que pot ser molt perjudicial per a
algunes persones. S’ha acabat amb el recompte de dislikes als
vídeos. (Font i il·lustració: Hobby Consola)
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Els editors de mitjans reivindiquen
el compromís social del periodisme i
fomentar la formació contra les “fake
news”

de la realitat del sector de la comunicació i del mercat global
i també s’expressa la disposició dels professionals “a seguir
contribuint al benestar sociocultural i econòmic”. El document
ha estat signat per tots els participants i serà transmesa a la
Comissió Europea i al Parlament Europeu.

El Vè Congrés d’Editors de Mitjans Unió Europea–Amèrica Llatina Carib 2021, que s’ha fet a Madrid, ha conclòs amb una
reivindicació sobre el “compromís social del periodisme” i la necessitat de fomentar la formació professional de verificació de
fonts noticioses davant del “risc continu de la desinformació”
que promou les conegudes com a ‘fake news’.

En aquest context, s’ha fet una defensa de la llibertat d’expressió
i del dret a la informació “davant dels atacs reiterats patits pels
professionals de la comunicació, tant a Amèrica Llatina Carib
com a la Unió Europea”. Els editors també han defensat la comunicació “com un bé social, cabalós en les aportacions”, a
través de les fonts d’informació, la creació d’opinió autoritzada i
sent referència de la realitat. “Cal reclamar un espai de respecte
per al periodista basat en la llibertat”, han reclamat.
Així, d’acord amb la línia marcada per diverses Associacions
de Premsa internacionals, se subscriu la defensa del “anomenat ecosistema digital” del periodisme professional, “l’únic que
assegura la responsabilitat davant de tercers, el contrast de les
notícies i la rectificació dels possibles errors, així com el secret
de les fonts”.

Així s’han expressat els editors i directors de mitjans a la ‘Declaració de Madrid’, on es recull els debats i reflexions sobre

A més, s’ha retut homenatge als companys “que han mort en
l’exercici de la seva professió”, en zones de conflictes armats o

Per Prnoticias
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socials, així com a tots aquells que han de fer la feina en situacions de risc per a la seva persona. Es condemna, en aquest
context, “aquells Estats que fallen a garantir l’exercici de la
llibertat d’expressió i el dret a la informació permetent que, a
través d’un evident abús del sistema de justícia, es castigui de
manera desproporcionada els periodistes amb la penalització
dels delictes de calúmnia i injúria”.
El Vè Congrés d’Editors de Mitjans Unió Europea-Amèrica Llatina Carib 2021 ha destacat que “la comunicació professional i
independent és essencial per a la societat”, perquè “coadjuva a
la democràcia, a la llibertat, a la legalitat, a la igualtat, a la convivència i al benestar social”. “És pilar fonamental de l´Estat de
Dret i de les societats democràtiques”, han recordat.
Respecte a la “batalla contra la desinformació”, han assenyalat
que les anomenades ‘fake news’ situen “el risc continu de la
desinformació, amb el consegüent perill per al dret a la informació i l’estabilitat institucional de la democràcia”. En aquest punt,
han posat èmfasi que “resulta clau el treball de camp dels informadors i reporters propis dels mitjans”, així com la creació de
seccions de “Fakt Checking” de verificació amb eines específiques i periodistes especialitzats en aquesta tasca”, de manera

que han animat els mitjans a fomentar la formació professional
de verificació de fonts noticioses”.
Al fil, han sol·licitat la col·laboració de les Institucions Europees
i dels Governs dels seus Estats membres i d’Amèrica Llatina
Carib per a la publicació basada en la transparència i mitjançant
sistemes de fàcil accessibilitat de la informació pública. “Es recomana als poders públics la denúncia sistematitzada de la
difusió de notícies falses de què tingui coneixement fefaent”,
han subratllat. D’altra banda, han reclamat “imprescindible i
irrenunciable” per garantir la sostenibilitat dels mitjans i garantir
el dret a la informació, “la defensa dels drets d’autoria individual
i corporativa de la informació”.
Al document també es reclama suports perquè la indústria de
la comunicació “pugui seguir una política d’aliances en la consolidació d’un autèntic espai de la comunicació a l’àrea EuropaAmèrica Llatina Carib”.
Durant uns dies es van reunir per primera vegada a Madrid directors i editors de mitjans com ara Clarín i La Nación de Argentina; La Razón de Bolívia; el Grup Folha de Brasil; El Mercurio de Xile; els mitjans de Colòmbia El Tiempo i La República;
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el Grup Extra de Costa Rica; Últimas notícias d’Equador; La
Premsa Gràfica del Salvador; els mitjans de Mèxic La Reforma i
Grupo Milenio; l’Estrella de Panamà i La Prensa de Panamà; El
País d’Uruguai; ABC Color de Paraguai; l’alemany Axel Springer; l’Agence Europe i Aquí Europa de Brussel·les; Il Sole-24
Ore i l’Agència Ansa d’Itàlia; Gazeta Wyborcza de Polònia; el
Jornal de Notícies de Portugal; els mitjans espanyols Agència
EFE, Europa Press, ABC o El Mundo, entre d’altres. (Infografia:
Aquí Europa)

tar l’ecosistema d’innovació urbana durant tres dies d’aquesta
setmana a Barcelona. Amb més de 14.000 assistents de 120
països, 400 ciutats i 350 experts, els esdeveniments van tornar
a estimular el debat global sobre la transformació urbana amb
la resiliència, la sostenibilitat i la habitabilitat com a temes clau
en un paisatge post-pandèmia. Per primera vegada, Smart City
Expo World Congress i Tomorrow Mobility es van celebrar conjuntament amb PUZZLE X.

L’Smart City Expo World Congress
2021 posa el focus en les metròpolis
postpandèmia

En la seva primera edició híbrida, SCEWC i TMWC també van
registrar 16.000 assistents digitals que van seguir els tres dies
de continguts i entrevistes emesos a través de Tomorrow.City,
la plataforma digital de l’esdeveniment. Més del 50% dels assistents presencials provenien de l’estranger.

Smart City Expo World
Congress (SCEWC), la
cimera internacional líder de ciutats i solucions
urbanes intel·ligents organitzada per Fira de
Barcelona, i Tomorrow
Mobility World Congress (TMWC) van reunir i tornar a connec-

El director de l’Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti,
ha dit que “l’esdeveniment d’enguany ha demostrat ser una de
les edicions més importants de l’Smart City Expo. L’ecosistema
d’innovació urbana necessitava reconnectar després de 18
mesos de restriccions i dificultats. I Barcelona ha tornat a ser
el lloc escollit per ciutats, empreses i experts d’arreu del món
per reunir-se una vegada més i reiniciar una empenta molt necessària per a una transformació urbana sostenible. Ja estem
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preparant l’edició del 2022 i estem molt segurs que serà la millor de sempre.”

Tech, atraure inversions i construir un ecosistema global. (Font:
Smart City Expo – fotografia: Neventum)

SCEWC va abordar els principals reptes urbans a través d’un
programa de conferències estructurat en vuit temes: tecnologies habilitadores, energia i medi ambient, mobilitat, governança, vida i inclusió, economia, infraestructures i edificis i seguretat i seguretat.

La Diputació de Barcelona i CEDRO
promouen el respecte als drets de
propietat intel·lectual

La col·laboració entre sectors ha estat un dels objectius de
SCEWC des dels seus inicis. L’edició de 2021 reforça el seu
paper com a plataforma mundial per compartir coneixement i
va ampliar el seu abast amb Tomorrow.Mobility i PUZZLE X. Tomorrow.Mobility es va centrar a promoure el disseny i l’adopció
de nous models de mobilitat urbana sostenible. L’esdeveniment
està coorganitzat per EIT Urban Mobility, una iniciativa de
l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia, organisme de la
Unió Europea, i compta amb el suport d’importants empreses i
institucions. PUZZLE X és un nou esdeveniment que té com a
objectiu captar el potencial dels materials Frontier per resoldre
alguns dels reptes als quals s’enfronta la societat. La iniciativa
inclou un esdeveniment anual i una incubadora de generadors
d’empreses per donar suport a les startups de Materials Deep

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el
president de CEDRO, Daniel Fernández, han signat un conveni
marc mitjançant el qual les dues organitzacions promouran a
tota la província la importància dels drets en el sector del llibre.
Es tracta del primer acord signat entre ambdues institucions i
ajudarà a fomentar l’accés a la cultura amb respecte a la propietat intel·lectual d’autors i editors. També és important el fet
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que l’acord inclou la col·laboració per promoure activitats que
promocionin la creació literària a l’àmbit de la recerca.
Pel que fa als mitjans de comunicació, la Diputació subscriurà la
llicència de drets d’autor que us permet fer un ús legal d’articles
de diaris i revistes en la seva activitat diària a través del resum
de premsa.
En paraules de Marín: “No hi ha d’haver privilegis a la propietat
intel·lectual, ja que “estem en contra de veure cap privilegi a
la propietat intel·lectual: es tracta del just reconeixement d’una
tasca que repercuteix positivament en el conjunt de la societat”.
Des de CEDRO, el president, Daniel Fernández, ha recordat la
importància per a la cultura de la propietat intel·lectual: “No hem
d’oblidar mai que la propietat intel·lectual és la base per aconseguir una cultura sostenible i que aquest tipus d’iniciatives són
clau per aconseguir-ho”.
Actualment, CEDRO té com a membres 29.710 escriptors, traductors, periodistes i editorials de tot l’estat. (Font: MAE – infografia: Lo Campus diari)

Un estudi alerta sobre el tractament
mediàtic que reben els joves migrants
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Fundació FC Barcelona han presentat l’Estudi sobre
la tipologia i tractament informatiu que rep la joventut migrada
sense referents familiars en els
mitjans de comunicació i les xarxes socials. Entre d’altres, el treball alerta sobre com es construeix
el discurs d’odi i d’estigmatització d’aquest col·lectiu des dels mitjans i les xarxes per part d’alguns moviments d’extrema dreta.
L’estudi constata com pràcticament tots els mitjans utilitzen
l’acrònim MENA (de menors estrangers no acompanyats), que
és present en un 52% del cos dels articles analitzats i en un
25,9% dels titulars. Els autors del treball puntualitzen que la intencionalitat, el sentit i la connotació en l’ús de l’acrònim (mena,
menas o menes) varien segons el biaix ideològic del mitjà. Per
fer l’estudi s’han analitzat 323 textos publicats entre 2017 i març
de 2021 en mitjans generalistes (en català i castellà) i d’àmbit
comarcal, així com una vuitantena de fotografies.
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Entre les conclusions, el treball indica que la invisibilitat és una
constant en la majoria dels articles estudiats, no s’escolta la
veu dels menors i els joves, ni es recullen els seus interessos
ni preocupacions. Els autors també exposen que el tractament
de la immigració infantil desproveït de context pot conduir a una
“simplificació del fenomen” per part de l’opinió pública. A més,
troben a faltar referències sobre els seus trets culturals, les regions de les quals provenen, els motius socioeconòmics, el pes
de la tradició, els com, els perquès i les causes.
Així mateix, l’informe lamenta que, tot i els esforços d’alguns
mitjans i periodistes sensibilitzats amb la qüestió, és “molt difícil” sortir del marc “immigrant = problema”. En aquest sentit,
els autors apunten que, “malauradament, les condicions de les
redaccions no hi ajuden”. L’informe presenta un seguit de recomanacions per millorar la cobertura mediàtica en relació amb
els menors estrangers no acompanyats.
Amb aquest treball, es vol donar a conèixer el tractament informatiu que rep el col·lectiu en els mitjans de comunicació i les
xarxes socials, així com exposar la influència que els mitjans
poden arribar a tenir com a creadors i propagadors de discursos narratius. (Font: Comunicació 21 – infografia: Momentous
Institute)

NOTA: El lector d’El Butlletí pot conèixer l’Estudi sobre la tipologia i tractament informatiu que rep la joventut migrada en
aquest link.

Incerteses en el futur dels mitjans de
Comunicació, segons Kantar

En moltes parts del món després de la pandèmia han començat
les primeres etapes de recuperació econòmica; i en els mitjans
de comunicació, on hem estat testimonis d’un cert reequilibri de
la inversió a través de canals, es preveu un creixement.
No obstant això, el futur d’aquesta indústria dinàmica, interconnectada i veritablement global conté moltes incerteses. Què hi
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ha de nou? Què és el següent? Aquest és el motiu del nou estudi de Kantar Media Trends 2021 i Prediccions.
L’estudi ha reunit dades de confiança i opinió d’experts per proporcionar l’informe essencial de tendències i prediccions dels
mitjans de comunicació 2022. Identifiquem clarament tant els
riscos com les oportunitats per al 2022 amb l’expectativa que
serà un any crític per a la majoria.
Durant l’últim any, el creixement ha augmentat impulsat per una
onada mediàtica fusions, opció de mercat ampliada, i enfocaments adaptatius del contingut opcions de producció i streaming durant tota la pandèmia. Quan s’acaba l’any i aquestes
comandes de quedar-se a casa s’amplien molts mercats, les
empreses ho seran preguntant-se si això representa la nova
“normalitat”. Sens dubte, la majoria dels indicadors suggereixen
un augment de l’apetit per la visualització i un ventall molt més
ampli de públics ara depenen de la transmissió en temps real.
Així que s’ha produït un canvi i és probable que es mantingui.
Què ens aporta el futur immediat?: 1. Streaming de vídeo:
un mercat complex i en constant evolució. 2. Re-modelització
d’Internet comercial: com navegaran les marques i els propie-

taris de mitjans de comunicació d’èxit en un món sense galetes?. 3. Un enfocament diferent de les dades: del comerç a les
galetes, el món està canviant, i també ho són les actituds dels
anunciants. 4. Mitjans de performance i màrqueting: un parc infantil en expansió per a marques, i 5. La vida en una pandèmia
i el que significa ara per a marques i mitjans de comunicació.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Kantar)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Kantar Media
Trends 2021 i Prediccions. CLICAR AQUÍ

Formació al Col·legi de Periodistes
Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessió en directe. Dimarts 23 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - La comunicació escrita està present en la majoria de sectors professionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta
formació, impartida per Montse Sanahuja, els assistents aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada
als diversos documents corporatius.
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Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les noves funcionalitats.- On line. Sessió en directe. Divendres 19 de
novembre (De 10.00h a 13.00h) - Tens un compte d’Instagram
i creus que pots millorar el vessant gràfic? En aquest taller,
presentat per 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.
Com gestionar les crisis en xarxes socials.- On line sense
restricció horària. Del dilluns 22 de novembre al dimarts 21 de
desembre (10 hores) - Les xarxes socials i les eines de comunicació digital són el vehicle més eficaç amb consumidors
i clients. Els nous mitjans proporcionen un diàleg bidireccional
ple d’informació rellevant. Tanmateix, a vegades aquest diàleg
s’espatlla i apareixen els problemes. Aprèn amb Pilar Yépez a
avançar-te a les crisis en social media, a actuar correctament a
cada etapa segons el teu pla de crisi i a solucionar-la generant
el menor impacte negatiu sobre la teva organització i marca.
Com preparar una nota de premsa i tenir presència als mitjans.- On line. Sessió en directe. Dimecres 24 de novembre

(De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, dirigit per Adrián Caballero,
es centra en les notes de premsa i els nous formats digitals
per estar en contacte amb els mitjans i guanyar-hi visibilitat.
L’objectiu és millorar el disseny de la nota de premsa i planificar
una roda de premsa, així com adaptar els nostres continguts
per fer-los més atractius, utilitzant diversos canals de comunicació.
Redacció de discursos.- Curs Presencial. Girona. Dilluns 25
de novembre (De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h) - El
gran repte és redactar un text que, pronunciat oralment, resulti adequat, natural i diferencial. A través d’aquesta formació, a
càrrec de Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els aspectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre
l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin
memorables.
E-mail màrqueting amb Mailchimp.- On line. Sessions en directe. Dilluns 29 i dimarts 30 de novembre (De 10.00h a 13.00h)
- Mailchimp és una potent eina per dissenyar i gestionar les nostres pròpies campanyes d’e-mail màrqueting i newsletters amb
un resultat professional. En aquest curs, impartit per Marta Agui-
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ló, veurem com programar i dissenyar una campanya d’e-mail
màrqueting i com gestionar de forma eficaç els nostres contactes.
Webinar: Metavers i comunicació, reptes i oportunitats.- On
line. Sessió en directe. Dimecres 1 de desembre (De 10.00h
a 11.30h) - El metavers és el nou objecte brillant de l’univers
digital. Poder entendre’l, definir-lo i saber aplicar-lo en el desenvolupament de continguts, discussions o entrevistes és una
necessitat de la qual no podem escapar-nos. Empreses punteres com Meta, Microsoft, Google o les xineses Baidú o Tencent
ja s’han posat en marxa per dominar el metavers. En aquest
webinar, dissenyat per Enrique San Juan, comprendrem què
significa el metavers i quines són les seves implicacions, tant
des del punt de vista personal com professional.
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 recuperar 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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Com evolucionen les redaccions el
2021
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Dijous passat Reuters Institute, de la Universitat d’Oxford, va
publicar Changing Newsrooms 2021, el seu informe anual sobre com les editores de premsa responen a reptes com abordar la manca de diversitat i esbrinar el canvi al treball híbrid.
L’informe, escrit per Federica Cherubini, Nic Newman i Rasmus
Nielsen, es basa en una enquesta a una mostra de 132 líders
de notícies a 42 països d’arreu del món. Aquestes són algunes
de les conclusions clau:

Sobre el treball híbrid. Un terç dels líders enquestats diuen
que les seves empreses han passat al treball híbrid, el 57%
suggereix que encara està treballant la millor manera de fer-ho i
només el 9% afirma que les seves empreses tornaran a un model similar al anterior pandèmia. Els enquestats pels autors de
l’informe diuen que el treball a distància els ha fet més eficients
i ha millorat el benestar dels empleats. Tanmateix, ha estat negatiu per a la col·laboració, la creativitat i la comunicació.
Sobre la diversitat. Moltes redaccions encara no estan fent res
substancial per fer front a la manca de diversitat: el 27% dels
directius enquestats treballen en organitzacions que no fan cap
pas sobre la diversitat i només el 29% informa que la seva organització té un pressupost per promoure activament la diversitat.
Tot i que el 79% diu que la seva empresa està fent una bona
feina pel que fa a la diversitat a nivell júnior, només un 35% creu
que passa el mateix a nivell sènior.
Sobre atraure talent tecnològic. Gairebé la meitat (47%)
dels enquestats creuen que la pandèmia ha dificultat la contractació i la retenció de talent, i només el 17% diu que s’ha fet
més fàcil. Fins a un 63% diu que confia en atraure talent editorial. El percentatge és molt inferior quan es tracta d’àmbits
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com la tecnologia (18%), la ciència de dades (27%) i el comercial (28%).
Pensant en el futur. Els mitjans han d’equilibrar els requisits
operatius amb les noves expectatives en quant a flexibilitat i
autonomia personal, i la transició cap al treball híbrid s’ha de
manejar en el context d’altres retocs actuals com l’atracció de
talent i la falta de diversitat. L’informe detecta que ara el treball
a distància a vegades és una demanda específica per a les noves contractacions. Algunes empreses han aconseguit acords
amb els sindicats que impulsen l’equitat (els mateixos acords
per a tot el personal) i altres han donat prioritat a la flexibilitat
i volen posar més esforços en les necessitats operatives del
negoci o en les necessitats individuals dels empleats.
Aquesta tensió entre l’equitat i la flexibilitat és gairebé una de
les moltes que els directius tenen que analitzar detingudament,
a tots els nivells, sobre tot per atraure i retenir talent.
Haurien d’oferir beneficis especials al talent que escasseja en
tecnologia o dades, però no en rols editorials que, se suposa,
requereixen més presència a l’oficina? Es podria atreure més
talent divers flexibilitzant l’enfocament quant a on es compleixen

les tasques? Les redaccions han de prendre decisions sobre el
treball híbrid mentre continuen lluitant amb altres desafiaments,
com ara millorar la diversitat i atraure, retenir i desenvolupar el
talent necessari per tenir èxit.
Aquest informe recull reflexions sobre aquests temes obtingudes mitjançant entrevistes en profunditat amb 13 líders que
afronten la “oportunitat única” de remodelar les redaccions,
més un sondeig a partir d’una mostra estratègica d’executius
de mitjans, que es va realitzar entre l’1 i el 19 de setembre del
2021. (Fotografia: Bloc de Miquel Pellicer)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe
Changing Newsrooms 2021, de Reuters. CLICAR AQUÍ
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Enganyar i ser enganyat

Per Teresa Márquez, periodista / El Punt Avui

Curiós i alliçonador el cas de l’escriptor gallec que s’ha fet viral
explicant que havia estat 35 anys en coma per acabar admetent que s’ho havia inventat tot. Destacables les galtes d’aquest
senyor que va veure l’oportunitat de fer propaganda del seu
darrer llibre i no va tenir cap mena de mania per exagerar un
episodi de salut personal per donar més emoció a la seva història. Això sí que és màrqueting i no les campanyes publicitàries
de la Coca-Cola. Però més enllà de la mentida, que és molta i
del tot denunciable, a mi el que em crida més l’atenció és com
s’ha demostrat tan fàcil, en una època en què la informació ens
envolta per mil canals diferents, enganyar els mitjans de comu-

nicació. I no un, sinó pràcticament tots. La campanya posterior
de linxament de l’escriptor per part dels mateixos als quals ha
colat la llufa no serveix per tapar la mala praxi de certs professionals d’un sector que cada cop més es deixa portar per la
immediatesa i l’espectacularitat en la notícia i deixa el contrast
i la verificació per a després.
Serveixi el cas com a exemple d’allò que no s’hauria de fer mai
en el periodisme, que és confiar cegament en una font, sobretot
quan la història que ens explica no només surt de la quotidianitat, sinó que li fa dos salts mortals. Segurament, tot quedarà en
una anècdota, perquè les informacions són efímeres i no deixen
gaire empremta en el lector o espectador, però no hauria de
ser així pel bé del sector, del seu compromís amb la veritat. Un
dels meus mestres de professió va ser l’enyorat Manuel Cuyàs.
L’home del verb fàcil i memòria extraordinària ens sorprenia
cada dia a la redacció amb alguna reflexió al voltant de la feina
que havíem triat servir. Quan ens veia capficats amb algun article que se’ns resistia per complicat o, sobretot, per difícil de fer
entenedor al lector, sempre ens deia el mateix: “Que la veritat
no t’espatlli un bon titular!” Evidentment que la seva era una
recomanació amb trampa que no havíem de seguir, però dientho en veu alta tallava d’arrel qualsevol temptació que pogués
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tenir el redactor de farcir amb la imaginació una informació que
no donava per a més.
Parlem de les ‘fake news’ amb una naturalitat que em fa témer
que ja les hem incorporat al nostre dia a dia com si fossin companyes de viatge. Fins i tot en certs àmbits s’han popularitzat
com a exemple de les noves tendències d’un món cada cop
més mediatitzat i, per tant, controlat per les grans cadenes de
comunicació. A mi tant bonisme quan es tracta de la mentida
em fa posar els pèls de punta, perquè sento com em trontolla
la realitat i com hi perdo contacte per trobar-me finalment en un
escenari on per sobreviure ja no només he d’anar vigilant amb
lupa qualsevol notícia que m’arriba, sinó que no em puc refiar
dels mecanismes de contrast i comprovació que han configurat
la columna vertebral del meu sector des dels seus inicis. S’han
de mantenir uns límits, unes línies vermelles que ens facin estar
segurs a tots, periodistes i lectors, que allò que compartim és la
veritat o, en el pitjor dels casos, s’hi assembla molt i molt.
Parlem de la desafecció que cap als mitjans tradicionals té la
joventut i que, en el cas del paper, ha perdut aquella aurèola
de rigorositat i d’excel·lència que havia tingut en altres temps.
Ja no el veuen com l’exemple d’integritat i d’esperit crític que

es va guanyar a pols, sinó que molts el descarten per antiquat
davant la nova onada de periodisme digital, de consum ràpid, a
cop de titular i de poca profunditat. Ells, els joves, es fan un flac
favor creient que totes les preguntes es resolen en quatre piulades, però nosaltres, els professionals, tenim l’obligació encara
més marcada de mantenir-nos fidels a una veritat que cada cop
se’ns fa més esquiva.
Exemples com el de l’escriptor gallec seran més i més habituals, perquè l’escenari ho propicia i perquè sembla difícil, pràcticament impossible, que en una vida contra rellotge com la que
estem vivint puguem trobar una estona per a la reflexió. D’acord
que la majoria d’informacions que ens arriben acabin en la paperera de la memòria sense ni tan sols haver-nos adonat que
existien, però aquelles que ens fan aixecar el cap o parar-hi
l’orella val la pena que les masteguem amb calma. Perquè
l’engany puntual s’acaba recordant com la historieta divertida,
però quan es transforma en habitual es converteix en amenaça.
I això no fa gens de gràcia. (Fotografia: Psiconetwork)
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Els editors de mitjans han de posar
els ingressos per lector al centre de la
seva estratègia digital
Per Marion Wyss, directora de màrqueting de Poool / Mind Media

Observant el mercat podem veure una caiguda de 20 punts en la
taxa de consentiment en sis mesos (abril - octubre de 2021). Això
vol dir que el consumidor entén els problemes de privadesa i sap
com respondre-hi. L’usuari va consentir sense pensar-ho durant
sis mesos, però també pot revisar la seva posició cada sis mesos.
Si els editors no reaccionen, és probable que els seus ingressos publicitaris baixin almenys un 10% cada sis mesos... El
descens esdevé, doncs, previsible i calculable per a tothom.

Els mitjans en línia fa 20 anys que venen audiències i publicitat
en lloc de vendre periodisme. Tanmateix, el model creuat segons
el qual l’audiència genera directament ingressos ja no és cert:
les audiències són heterogènies, estan bloquejades (un 42% a
tot el món) i principalment al mòbil, on el RPM és dues vegades
menor. Aquestes audiències són cada vegada més sense el consentiment de la presentació de les galetes de la nova regulació
de la CNIL, millor controlat des de l’1 d’abril de 2021.

En aquesta nova realitat, les xifres de volum d’audiència dels
llocs de notícies ja no s’han de considerar el factor clau en la
monetització. Per descomptat, per esperar generar ingressos,
és clar que cal arribar a una base de lectors crítics. Però continuar posant el nombre de visites a la part superior dels informes
de rendiment ja no té sentit.
L’indicador clau d’èxit hauria de convertir-se en la mitjana
d’ingressos per usuari (ARPU); els editors de mitjans l’han de
situar al centre de la seva estratègia digital.
No tots els públics es creen iguals i cada segment es valora de
manera diferent. Per maximitzar l’ARPU, ara els editors han de
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posar en marxa tres pilars, per a cadascuna de les seves tres
principals poblacions de lectors.
1 - A curt termini, reduir la quota d’audiència invisible
Són els internautes qui consulten els continguts sense acceptar el dipòsit de cookies. Aquest públic no es pot localitzar, no
es pot identificar per a operacions especials i no es pot monetitzar amb la publicitat. La urgència és aquí el primer. Hem
d’augmentar les taxes de consentiment variant els usos i enfocaments d’un mur de galetes per informar, suggerir, coaccionar.
Es recomanen algunes bones pràctiques:
• Informar els lectors de la utilitat de les cookies per remunerar
l’editor. Això passa per missatges ben argumentats, a les parts
transversals dels llocs.
• Proposeu, a nivell d’article, és a dir, quan el lector està més
compromès, revisar la seva posició a canvi de l’accés al contingut, sense forçar-lo, però.
• Restringir, no al dipòsit de galetes, sinó a una forma alternativa de monetització. És a dir, oferir acceptar cookies, crear un
compte o subscriure’s.

2 - A mitjà termini, implicar l’audiència anònima
Són els internautes els que llegeixen sense identificar-se.
Transformar lectors anònims en lectors identificats (en membres) és un actiu per a tots els models de negoci: publicitat,
subscripció, comerç electrònic, esdeveniments, etc. Això permet un millor coneixement dels hàbits de lectors, conciliació de
la navegació fragmentada (ordinador/mòbil), i més. tot una personalització de continguts i serveis, per tant, millor implicació.
Crear una relació duradora amb els seus lectors requereix identificació. Els “murs de registre” (o “murs de dades”) poden ser
inestimables aquí.
a) Plataformes VOD que requereixen la creació de comptes per
accedir al contingut, com ara MYTF1:
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b) Jugadors purs com JDN o Welcome to the Jungle:
O d’una manera extremadament eficaç oferint la creació d’un
compte directament al contingut.
3 - A llarg termini, construir una línia d’ingressos recurrents
a través de la subscripció per a la població identificada
Aquests són els usuaris d’Internet que hem aconseguit implicar.
Llegeixen sovint i, en el millor dels casos, tenen un compte.
Afirmant el valor del seu contingut protegint-lo darrere d’un mur
de pagament, això permet que el producte es torni a enfocar.
El valor és el centre del contingut i els ingressos per lector són
directament identificables: és el que paguen per llegir. Molt
efectius en aquest segment, els paywalls s’han desenvolupat
de manera important en els últims anys, amb especificitats variables segons els títols, i granularitat en funció del perfil dels
lectors i/o del tipus de contingut.
Aquests tres tipus de monetització aplicables a tres tipus de
poblacions es complementen, s’enriqueixen i permeten monetitzar la franja més àmplia del públic lector. Aleshores, l’ARPU

es mesura globalment, però també es desglossa segons els
tipus de públic i els tipus de contingut.
Hi ha una urgència real per recuperar el control dels teus ingressos quan ets un creador de continguts en línia. No només
ja no n’hi ha prou amb la publicitat, sinó que el mercat de socis
i abonaments també és hipercompetitiu: les llars tenen pressupostos limitats, no tothom es subscriu a tots els mitjans i a totes
les ofertes d’entreteniment que s’ofereixen.
Els mitjans tenen uns mesos per davant per posicionar-se de
manera efectiva i desenvolupar el seu model econòmic, no pas
anys. (Infografies: Le nouvel Economiste i Médiamétrie)
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Publicitat i art: dues grans disciplines
en un únic perfil
Per Joan Francesc Fondevila, professor titular d’universitat i investigador científic a diverses universitats

Tot i que abans d’anar a dormir diàriament no passegem entremig dels enormes cartells cridaners de Times Square, lloc
emblemàtic de Nova York i símbol per excel·lència de l’àmbit
publicitari a escala mundial, vivim rodejats d’anuncis en la nostra vida quotidiana de la Societat de la Banda Ampla i el cloud
journalism. D’aquesta manera, la publicitat forma part de les

nostres vides, en tant que estem constantment en contacte amb
ella. Ho analitzem amb al col·laboració d’Anna Aiguadé Oliver,
des de Blanquerna-URL.
La comunicació és una característica intrínseca de l’humà, el
qual, com a ésser social, té la necessitat de comunicar-se, ja
que de manera voluntària o involuntària es relaciona amb tots
aquells que l’envolten, així com amb el context on es desenvolupa. José Luis Aranguren apunta que quan ens comuniquem
no només transmetem informació, sinó que també establim relació, és a dir, mitjançant el llenguatge l’home pot desplegar una
de les dimensions que li és pròpia i més el caracteritza: crear
vincles amb els altres.
Així doncs, amb el concepte de comunicació s’entén tota transmissió d’informació que es porta a terme mitjançant l’emissió, la
conducció i la recepció d’un missatge. En aquest sentit, definim
la comunicació com el procés a través del qual es transmet
un missatge entre dues o més persones, que comparteixen un
mateix codi i ho fan a través d’un canal.
Dintre del gran món de la comunicació i les seves respectives
branques trobem la publicitat, que és aquella forma de comu-
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nicació massiva que té com a objectiu informar, persuadir, i
també aconseguir un determinat comportament per part de les
persones que reben aquesta informació.
Amb la publicitat, una agència destacada de la qual és e-deon,
fem ús d’una comunicació de caire persuasiu, ja que amb ella
es vol aconseguir el suport del públic al qual ens adrecem, la
qual cosa pot comportar la compra d’un producte o servei, o
bé la comprensió de les activitats que realitza una empresa o
institució. D’aquesta manera, la branca de la publicitat té, en
gran mesura, com a últim objectiu potenciar la compra de béns
o la contractació de serveis. Tot i així, els anuncis no sempre
expliciten aquesta finalitat, ja que sovint s’orienten a la creació
de la marca, és a dir, a establir una vinculació entre aquesta i
uns valors i qualitats concrets, o bé se centra a corregir certs
hàbits. Respon així, a una funció tant informativa, com persuasiva i recordativa.
Actualment es fan ús de diferents canals per difondre els missatges publicitaris. Cada un dels anunciants decideix utilitzar
un format o un altre en funció d’allò que es vol aconseguir
amb el missatge que es difondrà, així com del tipus de públic
al qual s’adreça i el pressupost que aquesta tingui. Entre els

més destacats trobem la publicitat a través d’Internet, que es
troba in crescendo respecte a l’activitat publicitària en els mitjans convencionals. Veiem així diferents formats com la publicitat en xarxes (posts, stories, etc.), en vídeo amb plataformes
com YouTube o bé aquella que es porta a terme a través de la
coneguda tècnica de l’e-mail màrqueting. Quant a la publicitat
impresa, trobem anuncis en format mitja pàgina, robapàgina o
bé el mòdul bàsic en revistes i premsa. Destaquem també els
espots publicitaris en televisió i HbbTV, les falques i les mencions en ràdio, així com les tanques i les lones publicitàries en
l’espai públic.
El professional que desenvolupa la seva tasca en aquesta branca de la comunicació és el publicitari, que és aquell que presenta certes habilitats comunicatives, ja que ha de comunicar-se
de manera clara i precisa, tant de forma escrita com oral. Per
tal de desenvolupar-se en aquest àmbit és de gran importància
que el perfil que treballi en aquest sector tingui capacitat per
treballar en equip i liderar-lo, tractant-se així d’una persona organitzada i capaç de treballar sota pressió per tal de dirigir diferents projectes de manera simultània, així com ha de presentar
aptituds que li permetin resoldre problemes i prendre decisions
eficients de forma ràpida.
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Quan parlem dels perfils professionals dintre del món de la publicitat, ens referim bàsicament a quatre grans departaments,
que ens ajuden a classificar els publicitaris. Entre ells, trobem el departament creatiu que té com a funció principal ser
el nucli imaginatiu de l’agència publicitària, ja que és aquell
encarregat de generar campanyes publicitàries poderoses,
que aconsegueixin convertir i enganxar el públic. Són persones amb interessos vinculats a tot allò vinculat amb la innovació i la creació d’idees, ja que s’avorreixen constantment
de les situacions presents, volent així canvis en tot moment.
Així doncs, els domina l’hemisferi dret del cervell (imaginació,
intuïció, perspicàcia, etc.); per tant, els vinculem amb la comunicació de caràcter persuasiu. Els professionals d’aquest
àmbit materialitzen la idea que es transmetrà amb el missatge,
extraient així un concepte totalment creatiu en tota mena de
suports diferents. D’aquesta manera, se centren en la conceptualització de la idea publicitària en qüestió, així com la
realització, i la seva posterior adequació als mitjans més apropiats per arribar al nostre públic objectiu (target) en qüestió.
Es busca poder expressar aquesta idea de manera atractiva
per tal de captar l’atenció del públic, i intentar convèncer-lo.
Així doncs, i dintre del món més creatiu podem destacar diferents perfils concrets com ara la figura de director creatiu, de

dissenyador, de copywriter, i, finalment, i ja centrant-nos en el
perfil d’interès, trobem el de director/a d’art.
Aquest darrer és l’encarregat de definir a nivell gràfic com serà la
imatge artística del projecte a desenvolupar. D’aquesta manera,
podem trobar directors d’art en el món editorial, cinematogràfic,
teatral, i finalment pot treballar també en el sector publicitari. En
aquest darrer àmbit, el professional en qüestió s’encarrega de
vetllar pel procés creatiu a fi d’assegurar una coherència amb el
que prèviament s’ha decidit. Així doncs, pren decisions pel que
fa al disseny d’un anunci (il·luminació, maquillatge, perruqueria,
vestimenta i accessoris, efectes especials, etc.), estant així present en les proves de vestuari, de so i llum per treballar juntament
amb els tècnics, i poder aconseguir, així, una bona posada en escena. També col·labora en l’orientació de la producció, tot analitzant el context i les circumstàncies en què cal situar l’anunci, tant
històriques com geogràfiques, psicològiques, entre altres. A més,
realitza càstings i audicions a fi de seleccionar els subjectes que
apareixeran en la peça publicitària amb l’objectiu d’assolir una
coherència entre allò ideat i el resultat final. D’aquesta manera
i paral·lelament estableix comunicació amb altres professionals
publicitaris per tal de fer possible els propòsits inicials, tot respectant el pressupost, així com el brief.
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Quan parlem de la formació necessària per treballar en aquest
perfil concret veiem que, sobretot, els actuals professionals que
ocupen aquest lloc laboral compten amb graus universitaris
com el de Belles arts, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny,
Màrqueting, etc. Cal destacar que, arran de la importància que
avui en dia té el món d’Internet, és imprescindible que qualsevol
professional d’aquest àmbit domini el funcionament d’eines tecnològiques que li permetin analitzar dades, per la qual cosa és
important també que posseeixin uns coneixements bàsics relacionats amb el camp de l’empresa, les finances i l’economia. A
partir d’aquests anàlisis i estudis podran idear i crear diferents
formats originals i innovadors per als seus missatges, presentant així diferents competències envers les TIC.
Davant d’aquest món digitalitzat, han de saber utilitzar tècniques per arribar a l’espectador de la manera més adequada
i eficient. Cal així que no es mantinguin al marge quant a les
últimes novetats a nivell econòmic i sobretot en l’àmbit digital,
atès que relacionem la seva actitud amb el que es coneix com a
vigilant constant de l’actualitat. És així de gran importància que
sàpiguen fer ús de programes com Photoshop, Illustrator, InDesign, adaptant-se d’aquesta manera a la societat-xarxa que
actualment ens trobem i que tant caracteritza el nostre dia a dia.

Quant al salari d’aquest professional, destaquem que aquest
oscil·la entre els 20.000 i 25.000 euros de mitjana, tot i que pot
variar en funció de la jerarquia de l’agència on treballa el director d’art en qüestió o bé segons si és freelance, etc. Tanmateix,
en l’àmbit professional, el principal és gaudir. I amb l’art de la
publicitat es gaudeix molt! (Fotografia: rebobinart.com)
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Nou periodisme i Metavers a Sitges
Next 2021
Per Ana Mora / Marketing Directo

En tenim un exemple a Twitch o a TikTok, que cada vegada més
s’utilitzen per informar amb contingut de breu durada sobre el
que està succeint al món. D’ aquesta adaptació i de les sinergies entre els mitjans més tradicionals i els que estan arribant
se n’ha parlat a la taula rodona moderada per Javier Piedrahita,
CEO & Founder de MarketingDirecto.com, a Sitges Next 2021.
Debatre sobre el nou periodisme que marcarà el 2022 era
l’objectiu principal d’aquesta xerrada. Hi havia representació
d’ambdues parts. D’una banda, hi havia Daniela McArena i
Paula Muñoz , cofundadores d’Ac2ality, un mitjà amb més de
tres milions de seguidors que tradueix les notícies a un llenguatge més senzill i a un temps més curt per als públics més
joves que no es volen llegir un diari.

Els mitjans de comunicació han hagut d’enganxar una accelerada en la digitalització de les seves redaccions i dels seus
processos. No només per la pandèmia, que ha estat impulsora,
sinó per l’arribada amb força de noves plataformes que estan
apuntant a un nou format a l’hora de comunicar i que s’estan
incloent al nou periodisme del 2022.

D’altra banda, van estar Anna Doménech, directora de màrqueting d’El Periódico, que està en ple procés de digitalització, i
Santi Terraza, director de l’agència de comunicació Hydra Media , que va parlar de la seva aposta pel paper.
«Traduïm els diaris, el llenguatge més formal dels mitjans a
un llenguatge més col·loquial», va assegurar Daniela. Davant
la qüestió de si s’està perdent l’essència del periodisme amb
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aquests formats, això va ser el que va contestar: «No és que
fem que la gent perdi aquesta essència del periodisme, sinó
que fem que la gent que mai no es fica en un diari hi entri. No
llegiria aquesta notícia en cap altre mitjà que no fos el nostre».
“Els diaris no han estat capaços d’adaptar els seus llenguatges a les
noves audiències”, va dir Doménech davant la comparació d’Ac2ality
amb els mitjans convencionals. «Nosaltres estem incloent-hi noves
narratives, formats més multimèdia. Ens agrada parlar de transmèdia amb un ecosistema. Cada canal té la seva audiència i hem de
tenir narratives d’acord amb aquestes audiències», va explicar.
Per la seva banda, Terraza va destacar que ell no considerava els formats com Ac2ality periodisme, malgrat que els seus
cofundadors sí que van afirmar que elles es consideraven, en
certa manera, periodistes. «No ho considero periodisme. És un
canal de comunicació. No és millor o pitjor, és simplement un
altre canal de comunicació», va opinar.
Formats, llenguatge i posicions: el camí cap al qual es dirigeixen els mitjans?
Després, va recalcar la importància que té la interpretació de la
realitat actualment en el periodisme i va assenyalar que el futur

d’aquesta professió són els autors, en què els lectors confiaran.
«El diari el que ja no fa és explicar una narració simplement
neutra, ha d’interpretar el perquè de les coses», va comentar.
Pel que fa a la relació dels joves amb la premsa, Santi va afirmar que això sempre havia estat així, ara i abans. «L’única diferència és que abans no eren públic objectiu però eren futur
públic objectiu, ara això no se sap, és incert. Els mitjans i els
diaris convencionals fins ara no ho han fet bé», va dir, per després assenyalar que ara és quan s’estava començant a caminar
pel bon camí.
«Crec que és un tema de llenguatge, d’immediatesa. Tots els
mitjans s’estan transformant», va subratllar Anna. En això van
coincidir McArena i Muñoz, que van destacar en tot moment
que la gent vol consumir contingut ràpid perquè cada cop tendeix menys a perdre el temps.
«Narrem les mateixes notícies, però ho adaptem a una generació que no té perquè entendre la paraula referèndum, i són
coses que els diaris tradicionals donen per fet. Em feia absolutament mandra la manera com m’informaven. Volíem adaptar
el periodisme per a una persona a qui fa mandra informar-se
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d’aquesta manera i que vol estar informada», va dir Daniela.
Com es construirà l’univers digital de Metavers

fessional ha subratllat que hi ha tres components principals en
l’evolució del metavers: la velocitat a què canvia la tecnologia,
els canvis en els comportaments socials i les tendències relacionades amb aquest món.
“Meta canviarà les regles del joc i ja ho està fent”, assegura
Peña, que ha posat diversos exemples de com les grans empreses estan apostant per aquesta via, com Unity, Nvidia, Microsoft Teams o Nike.

Un dels temes més urgents del moment és el metavers, aquest
concepte que cerca la total immersió digital a través d’un univers connectat a internet. Més enllà del canvi de Facebook, és
un terme que va molt més enllà de Zuckerberg i companyia, ja
que les grans companyies estan apostant per aquesta realitat
alternativa.
En això s’ha enfocat Óscar Peña, chief innovation & technology
officer de Wunderman Thompson, durant la seva ponència a
Sitges Next 2021, que es va fer la setmana passada. El pro-

Què és el metavers?
Però comencem per la base de la qüestió: què és el metavers?
Peña ha ofert dues definicions, una de més complexa i una altra
de més senzilla.
Una és aquesta: «Metavers és una representació tridimensional i connectada d’internet. Un món virtual persistent, social,
en què els consumidors són capaços de saltar entre diferents
experiències virtuals o entre la representació virtual i real del
món físic. Un món impulsat per una economia virtual amb llocs
de treball i les mateixes regles i mecàniques financeres que
regeixen les economies actuals».
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D’altra banda, aquesta és la més fàcil: «Qualsevol espai virtual
on les persones coincideixin per jugar a jocs, assistir a esdeveniments, accedir a informació, adquirir béns, treballar o simplement quedar amb altres persones».
Què caracteritza un metavers?
Aquestes són algunes de les característiques dels metaversos
que ha explicat Óscar Peña durant la seva ponència:
• Persistent. La desconnexió temporal amb el metavers no per
a la seva existència. La vida continua, bé amb activitat i presència real o virtual.
• Sense límits. No hi ha límit al nombre d’usuaris, experiències
o mons.
• Social. Seran la prolongació de la nostra vida social i professional. Una evolució de les xarxes socials.
• Reactiu. L’entorn i les persones reaccionen a les interaccions
de la gent en temps real.
• Descentralitzat. La propietat està distribuïda. La tecnologia a
blockchain serà la saba que sostingui els metaversos.
• Interoperable. No hi ha enllaços exclusius amb plataformes i
dispositius. Les experiències, identitats i economia són interoperables entre metaversos.

• Creativitat . Les persones i la IA seran creadors actius dels
metaversos. Ells li donaran forma, per tant no seran entorns
passius per se.
• Amplificació. Amplificaran les nostres activitats i interaccions
diàries. Seran una prolongació. Seül, per exemple, ja té tota la
ciutat plasmada al metavers.

Tendències importants relacionades amb l’arribada del metavers
Per descomptat, no poden faltar les tendències que vindran juntament amb la creació dels diversos metaversos. A continuació,
repassem aquestes cinc tendències proporcionades per Wunderman Thompson de la mà d’Óscar Peña.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
1. El control canvia de mans. Els consumidors es converteixen en herois de les pròpies històries i creadors dels seus mons.
L’experiència del gaming, és a dir, construir, explorar i jugar
passa a un nou estadi. Fins i tot l’assistència a esdeveniments,
com anar a un concert, esdevé una experiència d’exploració i
d’interacció. Peña ha posat d’exemple els concerts de Travis
Scott i Ariana Grande a Fortnite.
2. Sense fronteres entre allò real i allò virtual. Ja no hi ha
barreres per a la percepció d’un entorn virtual . “Benvinguts a
l’era dels metaespais i els metahumans”, diu Peña. En aquest
punt cal destacar els influencers virtuals, com Ayayi, o APIs per
crear avatars com Ready Player Me.
3. L’era dels béns virtuals, com els NFT. Una enquesta realitzada per Wunderman Thompson ha demostrat que la gent estaria
disposada a pagar 76.000 dòlars per casa digital, 9.000 dòlars per
una obra original d’art o més de 3.000 dòlars per una bossa digital.
4. Mons mirall i AR. Un cop mapejat el món físic en què vivim,
la realitat augmentada és una mena de capa amplificada del
món real. Són infinites les oportunitats per a les marques en
aquest sentit.

5. Dades enriquides a la ‘n’ potència. La recol·lecció de
dades serà la pedra angular de la pròpia evolució dels metaversos. Ulleres, exoesquelets, polseres, anells o sabatilles; la
quantitat de dades generades pels mecanismes de tracking en
temps real són aclaparadores. (Infografies: journalism.co, maldita.es, i Quora)
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La democràcia europea necessita tots
els punts de vista als mitjans
Per David Mekkaoui, director general / Euractiv, xarxa de mitjans per a Europa

La ciutadania d’avui està aclaparada per les múltiples fonts
d’informació que l’envolten al llarg del dia. Comproven els seus
correus electrònics, grups de notícies i xarxes socials abans
de prendre el cafè. A la feina, intercanvien idees amb els seus
companys, clients, proveïdors i socis.
Reben recomanacions d’amics, familiars, veïns i desconeguts.
Finalment, fan investigacions addicionals en línia sobre un dels

milions de llocs web de contingut no multimèdia. Quin és, doncs,
el paper de la premsa quan la informació és una mercaderia,
les opinions són omnipresents i la informació és aclaparadora?
Hi ha una diferència real entre múltiples fonts d’informació i
perspectives diverses. Els amics i els companys sovint comparteixen les mateixes experiències i la mateixa perspectiva. Gran
part del nostre consum de notícies es basa en les nostres emocions, i quan una opinió desafia les nostres pròpies creences,
naturalment tendim a ignorar-les o a reinterpretar-les.
És aquest “biaix de confirmació” el que està al centre dels algorismes desenvolupats per les xarxes socials i les plataformes
de vídeo, per tal d’assegurar i augmentar l’accés als continguts
que estimem.
El pensament crític és una virtut. És una eina complexa, no intuïtiva i valuosa que es basa en l’educació i l’experiència, la recerca en profunditat i l’ètica rigorosa. El pensament crític també
requereix habilitats sòlides i professionalitat. Així, en el context
actual de sobrecàrrega d’informació, el pensament crític necessita els mitjans de comunicació, i els mitjans de comunicació
necessiten el pensament crític.
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Com a mitjà de comunicació professional, no podem competir
amb els titulars i les xafarderies de “click trap”. És una batalla
que guanyaran altres, altres amb un sentit ètic diferent. Com a
mitjà, volem oferir una anàlisi racional, escèptica i imparcial de
les proves fetes. Aquest valor afegit pot, esperem, contribuir a
la resolució eficaç de problemes i promoure “millors” decisions.
Els mitjans poden aportar la seva contribució, construint un model editorial i un model econòmic, fins i tot en l’era de la informació a través de l’emoció.
Els mitjans moderns disposen d’un model econòmic que vol diversificar, per garantir la independència, a més de transparent.
Crec que els nostres models editorials haurien de ser tan diversos com els nostres models de negoci, i sé que aquesta no és
una visió popular. Molts països toleren la competència entre els
mitjans d’esquerra i de dretes.
Alguns mitjans donen suport obertament a una causa, un partit o fins i tot un govern. A EURACTIV tenim una certa visió
d’Europa i ens posicionem com a europeus constructius.

Els periodistes som ciutadans. Com a tal, en general estan ben
informats i, òbviament, tenen les seves opinions. Quan escriuen
un article per al suport dels mitjans, tenen l’oportunitat d’utilitzar
aquest valuós coneixement per garantir que els usuaris tinguin
accés a una visió completa i precisa de la situació.
Escoltar altres opinions, qüestionar les nostres i aportar articles
equilibrats i inclusius, aquesta és la meva visió del periodisme.
Demano que els mitjans de comunicació puguin cobrir tots
els punts de vista de manera independent, sense pressions
d’accionistes o clients, ni d’usuaris ni de la societat civil. Aquesta és la veritable independència dels mitjans.
Sempre que estiguin degudament reconeguts i autoritzats legalment, hauríem de donar veu oberta a tots els actors i jutjar
les seves paraules, no la seva afiliació. Hem d’oferir als nostres
usuaris informació rellevant, no contingut que coincideixi amb
les seves preferències personals.
Hem de posar llum sobre les disfuncions així com els elements
que poden funcionar.
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Hem de buscar el matís i la diversitat, és a dir, contextualitzar bé, abordar els temes d’una manera diferent del que estem
acostumats. També hem de parar atenció a com es gestiona la
informació en conjunt: el to, les paraules i les il·lustracions són
importants.
Abans d’acabar l’any, molts debats animaran els mitjans
d’Europa. Parlarem de política, cobrirem la COP 26 i la crisi
climàtica, passarem pel tercer hivern en període de pandèmia i,
tant de bo, la reobertura del món.
Ens limitarem a temes populars i opinions populars? Continuarem lluitant contra les xarxes socials en el seu propi terreny? O
també cobrirem diferents perspectives? Farem llum sobre les
solucions i desafiarem les nostres pròpies creences? Això espero.
El periodisme constructiu podria ser una de les solucions a la
crisi de confiança dels ciutadans en els mitjans. Això és el que
volem oferir i depèn de nosaltres posar en pràctica aquesta visió. (Infografia: Agenda Pública)
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Jaume Plans: “La Fura va impulsar
un model innovador en la premsa
gratuïta que altres mitjans han
reproduït”
Per Quim Miró / Comunicació 21

Jaume Plans (Vilafranca del Penedès, 1971) és un dels coeditors del setmanari La Fura, que aquest mes va arribar al número
2.000. Llicenciat en Ciències de la Informació a la UAB, és una
de les veus autoritzades del mitjà gratuït penedesenc, ja que hi
treballa des de fa 26 anys. La Fura va ser impulsada el 1982 per
Alfons Udina (que va ser president de l’AMIC de 2009 a 2015,
mort el setembre de 2016), i Fèlix Simon (que va deixar el projec-
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te al cap de set anys). El 2015, després d’una aturada de quatre
mesos, La Fura va ser recuperada per quatre treballadors – Jaume Plans, Roser Ferrer, Meritxell Pérez i Lídia Recasens– constituïts en cooperativa de treball. A Comunicació 21, Plans explica
com La Fura s’ha consolidat com un mitjà de referència.
La Fura va néixer en plena expansió de l’arribada de la democràcia a l’Estat espanyol.
El 1982, al territori li feien falta mitjans de comunicació moderns,
ja que l’accés a la informació aleshores era molt precari. Només
a Vilafranca del Penedès, amb tan sols una setmana de diferència van sorgir La Fura, El 3 de Vuit i Ràdio Vilafranca. Podem dir
que som pioners, i que en tot aquest període no hem deixat de
complir amb el nostre compromís setmanal amb els lectors.
Quina és l’essència de La Fura, continua sent la mateixa
que en els inicis?
Sí, per descomptat. La Fura és una publicació d’informació
gratuïta, que es distribueix en fleques i establiments, i la seva
pervivència passa pels ingressos en publicitat. A principis dels
80 va ser un model innovador en la premsa gratuïta i, com hem
vist al llarg d’aquests anys, altres mitjans de comunicació n’han
reproduït la recepta.
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Així i tot, hi ha un moment molt crític el 2015, quan la capçalera desapareix quatre mesos. Com es va recuperar?
Arran de la crisi econòmica de 2008, l’empresa va viure durant
sis anys amb un ERO que va comportar aprimar la plantilla de
treballadors. Tot plegat va provocar que el projecte se n’anés en
orris el 2015, però quatre mesos després, quatre extreballadors
vam reflotar la capçalera després de negociar amb l’editor. Vam
crear una cooperativa, així és com ens sentíem més còmodes.
Com es va projectar la nova etapa de La Fura?
El més rellevant va ser un nou disseny de la publicació, que va
anar a càrrec de la dissenyadora vilafranquina Marta Carbó. I
vam instaurar noves seccions, com ara el tema de la setmana,
les Pistes i Opinió. Vam redimensionar l’empresa i vam revitalitzar el model.
De quartilla a tabloide. Al llarg dels anys com ha evolucionat la capçalera?
Ha tingut diferents formats al llarg dels anys, però des de fa
temps que el format tabloide és més atractiu, sobretot pel redisseny de la capçalera, convertint-lo en un setmanari modern.
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Territorialment, La Fura ocupa les dues comarques del
Penedès i el Garraf. Hi ha algun projecte d’ampliació i
d’abraçar alguna altra comarca?
No, des de fa molts anys que donem cobertura a tres comarques i la intenció és seguir sent un referent en aquest territori
gràcies als 25.300 exemplars setmanals que es distribueixen
per una quarantena de municipis. És un tiratge que s’esgota
ràpidament. Els quatre mesos que no vam ser al carrer es va
trobar a faltar.
Com sobreviu un mitjà gratuït?
Com podem! Cada cop més costa captar anunciants per al paper, però encara hi ha un mercat on hi tenim cabuda. Actualment
hi ha tres mitjans a Vilafranca, i així sí que hi ha mercat publicitari
per a tothom. Ara bé, la supervivència dels mitjans afecta tant
els que són gratuïts com de pagament. Tots les passem magres!
Heu tingut mai la temptació de fer el salt de gratuït a pagament?
No, no ens ho plantegem perquè així està estipulat com a condició en l’acord de cessió de la capçalera per part l’editor Alfons
Udina, expropietari de La Fura. Així que serà sempre una publicació gratuïta.
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La Fura és una capçalera de paper i digital. Tenint en compte que els experts alerten que el paper va camí a desaparèixer, t’imagines la capçalera únicament en format digital?
D’imaginar no costa res, però ara mateix és impossible. El nostre projecte està molt enfocat al paper. Els ingressos de publicitat són encara molt més grans en el format paper que en el
digital; per tant, el format paper continua sent el nostre model
de subsistència. Actualment només disposar de la versió digital
de la capçalera no seria viable, perquè no genera els ingressos
que ens donarien estabilitat econòmica.
Quina incidència ha tingut la pandèmia en La Fura?
Tot just estem sortint d’una pandèmia que ens ha posat a tots
en alerta. Un temps en el qual ens hem vist obligats a reduir
el volum de la capçalera passant de 40 a 32 pàgines de mitjana setmanal. Els ingressos en publicitat als mitjans no s’han
recuperat des de l’inici de la pandèmia, per això hem buscat
altres vies de finançament, com ara posar en marxa un servei
de comunicació per a projectes de l’economia social i solidària.
Com s’ha adaptat la capçalera a la nova realitat digital?
Disposem d’un portal web que necessita millorar. Les xarxes
socials –Twitter i Facebook– són dos canals en els quals hi
conflueixen molts dels nostres lectors i anunciants. A més de
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seguir sobrevivint com a mitjà, un dels grans reptes que tenim
sobre la taula és una millora de la capçalera digital.
L’any vinent La Fura en farà quaranta [anys]. Ho celebrareu?
Si t’he de ser sincer: no hem tingut temps per pensar-hi. El dia
a dia amb la feina ens absorbeix tot el temps per pensar en
una celebració com aquesta. Haurem de trobar el moment per
començar-hi a pensar. (Infografia: La Fura)

