
Construïm grans audiències

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

28/01/2022

n
ú

m
e

ro 416

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

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

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


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Gairebé set de cada deu persones es preocupen que els periodistes els menteixin, segons l’última enquesta de 
confiança d’Edelman
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La confiança en els mitjans de comunicació d’arreu del món

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els diaris relaxen els seus murs de pagament per pujar la seva audiència al nou mesurador digital

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Tres tendències que Google remarca per a la indústria publicitària espanyola

NOVES EINES
Google presenta Topics, la nova eina que substituirà FLoC

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Table Stakes Europe: A la recerca d’un coneixement més profund de les nostres audiències

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Les cinc tendències que més interessen als Millennials i GenZ
TRIBUNA: El paper de la publicitat de la Generalitat inserida a la premsa de proximitat resulta imprescindible. Ara, també a Tinder
ENTREVISTA: Ramón Salaverria: “Als meus alumnes els pretenc transmetre que sent aquesta una professió apassionant té una 
responsabilitat social molt gran”
ANÀLISI: Els mitjans de comunicació, en el punt de mira dels ciberdelinqüents
DOSSIER: Quines perspectives per al periodisme el 2022?
OPINIÓ: La infantilització de la premsa

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Gairebé set de cada deu persones 
es preocupen que els periodistes els 
menteixin, segons l’última enquesta 
de confiança d’Edelman
Per Aisha Majid / Press Gazette

Segons l’última enquesta de confiança de l’empresa de rela-
cions públiques Edelman, la majoria de la gent d’arreu del món 
està preocupada perquè els periodistes els menteixin.  

Dos terços (67%) de les persones a nivell mundial van dir que 
creuen que els periodistes i els periodistes intenten intenciona-
dament enganyar la gent dient coses que saben que són falses 
o molt exagerades, un augment de vuit punts percentuals res-
pecte a l’últim informe de la companyia publicat el 2021. 

El baròmetre anual de confiança d’Edelman per al 2022 també 
va trobar que la confiança en els mitjans de comunicació havia 
caigut arreu del món amb la preocupació per les notícies falses 
a un màxim històric. 

La fe en els mitjans de comunicació va caure a 15 països, amb 
els Estats Units entre els que van registrar les caigudes més 
grans. Només el 39% de les persones als Estats Units van dir 
que confien en els mitjans de comunicació, sis punts menys en 
comparació amb l’última enquesta realitzada el 2021.

Menys britànics (35%) també van dir que confien en els mitjans, 
una caiguda de dos punts. El Regne Unit i els Estats Units es 
troben entre els 14 països on Edelman diu que generalment es 
desconfia dels mitjans. En canvi, en alguns estats autoritaris 
com la Xina i l’Aràbia Saudita, més enquestats van dir que con-
fien en els mitjans. 

La preocupació per les notícies falses oscil·la entre el 84% de la 
població espanyola i el 63% als Països Baixos. Al Regne Unit, dos 
terços (65%) de les persones es preocupen per la desinformació i 
la desinformació. Els enquestats de només dos països van dir que 
els preocupaven menys les notícies falses aquest any. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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A tot el món, només una de cada dues persones confia en els 
mitjans de comunicació, segons l’enquesta després de revisar 
els comentaris de més de 36.000 persones en 28 mercats a 
nivell mundial.

El cinquanta-sis per cent de la gent va dir que els mitjans de 
comunicació eren una força divisòria de la societat. Només un 
terç (35%) va dir que els mitjans de comunicació van contribuir 
a fer que les societats fossin més cohesionades.  

El control de salut de la llibertat dels mitjans de Press Gazette 
l’any 2021 va revelar que el 70% de la població mundial viu en 
llocs amb poca llibertat dels mitjans, cosa que probablement ha 
contribuït a la desconfiança en la premsa.

L’informe també va trobar que la preocupació per les notícies fal-
ses, una frase probablement més associada amb l’expresident 
dels Estats Units Donald Trump, era més gran que mai. Més de 
tres quartes parts (76%) de les persones van dir que els preo-
cupava que la informació falsa i les notícies falses es poguessin 
utilitzar com a arma. 

Pel que fa als tipus de fonts de mitjans, només el 37% de la 

gent va dir que confiava en les xarxes socials, una caiguda de 
vuit punts percentuals.

No obstant això, els mitjans tradicionals també van veure una 
erosió significativa de la confiança amb menys de sis de cada 
deu (57%) persones que van dir que confiaven en les fonts prin-
cipals, una caiguda de cinc punts percentuals respecte l’any 
passat.

Rússia (39%), Japó (39%) i els EUA (43%) es troben entre els 
països on els mitjans tradicionals són menys fiables.

Mentrestant, els cercadors van obtenir un 59%, tres punts 
menys.

L’únic tipus de mitjans que va veure un petit augment de la con-
fiança van ser els “mitjans de propietat”, és a dir, els canals de 
comunicació propis de les empreses. Però amb una puntuació 
de confiança del 43% encara estava molt per darrere dels mi-
tjans tradicionals.

Si bé Edelman va trobar que la confiança havia disminuït entre 
les institucions en conjunt, en general hi havia menys fe en el 
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govern i els mitjans de comunicació, mentre que més gent con-
fiava en les empreses i les ONG. 

Els autors de l’informe van dir que l’enquesta revela “un cercle 
viciós de desconfiança alimentat pel govern i els mitjans”.

“Aquest cercle viciós de desconfiança amenaça l’estabilitat de 
la societat”, van dir. “És una presa mortal on els mitjans de co-
municació persegueixen clics i el govern persegueix vots, ali-
mentant un cicle de desinformació i divisió i aprofitant-lo per 
obtenir beneficis comercials i polítics”. (Infografia Edelman)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Edelman Trust Barome-
ter 2022. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La confiança en els mitjans de 
comunicació d’arreu del món
Per Tristan Gaudiaut / Statista

L’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme ha publicat recen-
tment el seu informe anual de notícies digitals. Aquest últim va en-
trevistar a més de 90.000 persones de 46 països sobre una sèrie 
de temes relacionats amb les notícies en línia: des de l’impacte de 
la pandèmia fins a l’evolució dels models de negoci de pagament, 
passant per la confiança i la desinformació. En aquest últim punt, 
l’enquesta va revelar un augment de la confiança en els mitjans de 
comunicació a la majoria dels països enquestats durant l’últim any.

Finlàndia és el país on més gent diu confiar en els mitjans de co-
municació, amb un 65% dels enquestats, nou punts més des de 
l’última edició de l’informe. Els Estats Units han avançat poc i es 
troben al darrere amb només un 29% de la gent que creu que 
la majoria de la informació que transmeten els mitjans és fiable. 
França amb prou feines millora (30%) i comparteix el penúltim 
lloc amb Eslovàquia i Hongria. Espanya ocupa el cinquè lloc co-
mençant per la cua, amb un 36%. Però el nivell de confiança dels 
francesos, que s’havia deteriorat molt després de la crisi de les ar-
milles grogues, observa tanmateix un repunt de set punts el 2021.

Els autors de l’estudi indiquen que aquesta confiança renovada 
que s’observa a molts països podria ser deguda a la cobertura 
mediàtica de la Covid-19, que va donar més espai a la “infor-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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mació factual”, alhora que relegava “la informació a una política 
més partidista”. (Gràfic: Statista)

Més del 90% dels periodistes ho són 
per vocació

Dos segles d’història contemplen la professió periodística. Du-
rant aquest temps ha evolucionat tremendament, adaptant-se 
als nous temps per servir d’altaveu i narrador de l’actualitat a 
la societat. Des dels seus inicis fins al moment actual ha pas-
sat per diferents etapes, i malgrat que molts asseguren que no 
travessa el seu millor moment, cada any milers de persones es 
graduen en periodisme a les universitats espanyoles.

El periodisme continua sent actualment una de les professions 
més vocacionals que hi ha. Així ho afirma l’Associació de la 
Premsa de Madrid al seu Informe Anual de la Professió Pe-
riodística corresponent a l’any 2021. Segons les enquestes 
d’aquest informe, el 93% dels periodistes contractats exercei-
xen la professió per vocació. El percentatge és una mica me-
nor en el cas dels periodistes autònoms (89%), però igualment 
continua sent elevat. 

En què consisteix tenir vocació per als periodistes? La gran ma-
joria responen a aquesta pregunta assegurant que la professió 
els permet desenvolupar habilitats com l’expressió oral o escri-
ta, poder portar una vida interessant i, en menor mesura, influir 
a la societat. Així mateix, els enquestats també asseguren que 
les expectatives que van motivar la decisió de dedicar-se al 
periodisme s’han complert. El 85% dels periodistes contractats 
així ho afirma, pel 86% dels autònoms. Un símptoma que es tra-
dueix en l’elevat grau de satisfacció que manifesten els perio-
distes any rere any en relació amb el seu exercici professional.

No obstant, no tot és color de rosa. El periodisme no travessa 
el millor moment. La confiança en els mitjans de comunicació 
per part dels ciutadans descendeix any rere any. Per això, i per 
capgirar aquesta situació, la Federació d’Associacions de Perio-
distes d’Espanya (FAPE) “insta els editors, mitjans i periodistes 
que apostin pel periodisme veraç, rigorós i ètic com la millor fór-
mula per recuperar la confiança dels ciutadans a la premsa”. Així 
mateix, des de la FAPE consideren que aquest periodisme “és 
també la millor arma que té la societat per afrontar el greu pro-
blema de la desinformació”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La informació local és més necessària 
que mai

L’Associació de la Premsa de Cadis (APC) ha mostrat rebuig a 
les contínues reduccions de plantilla que estan experimentant 
els mitjans de comunicació locals. Concretament, es refereixen 
a les diferents plantilles del Grup Joly, que encara posseeix for-
ça mitjans locals, i en concret a la seva capçalera degana, Dia-
rio de Cadiz. Altres importants grups espanyols, com Vocento 
o Prensa Ibérica, que han basat gran part del seu desenvo-
lupament i puixança en la informació local, han vist disminuir 
molt sensiblement les seves vendes i rendibilitats. Altres, com 
el Grup Henneo, basat inicialment en El Heraldo de Aragón, 
han sabut diversificar-se a temps i navegar per rumbs més in-
novadors i clars. 

És hora de reflexionar sobre els mitjans d’informació local, quan 
molts mitjans digitals sobreviuen heroicament en un mercat 
amb grans turbulències. A l’era de la informació digital i global, 
els mitjans locals tenen una tasca socialment molt significativa. 
Estem veient com al mercat dels EUA i en altres europeus, hi ha 
un renaixement d’aquest segment, amb fórmules innovadores 
molt diferents.

Als EUA, han desaparegut en els darrers anys més de 1.400 
capçaleres d’informació local, però assistim a un poderós renai-
xement, sustentat en l’evidència de la que proximitat és la seva 
principal fortalesa i que es poden formar i mantenir mitjans locals 
pròspers i ben dotats. La innovació sistemàtica n’és el principal 
senyal d’identitat. De vegades se sustenten en acords financers 
amb els poders locals, sense perdre la independència. 

La filantropia i el mecenatge estan ajudant molt sovint aquests 
mitjans. De vegades oferint tota una sèrie de serveis als co-
merciants i empreses de la zona. De vegades fent participar els 
lectors de manera sistemàtica en la definició dels temes a trac-
tar, fins i tot en la seva consecució, amb vídeos de producció 
casolana, amb podcast on s’inclouen les veus dels veïns. De 
vegades agrupant cercles d’interessos, gastronomia, serveis 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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socials, entreteniment, art i cultura, etc. Vertebrant, al capda-
vall, la vida local i dotant-la d’una dimensió global. Ajudant a 
digitalitzar petits negocis, clubs emprenedors, debat d’idees de 
negocis innovadores. Fins i tot posant en contacte aquests em-
prenedors locals amb altres països diferents units per l’idioma. 
En aquest aspecte, l’espanyol té un àmbit immens pràcticament 
inexplorat. La informació local no és un moribund del passat 
sinó un horitzó prometedor de futur. (Font: Miguel Ormaetxea/
Media-tics - fotografia: Coplaco)

Manifest de l’AMIC sobre l’increment 
del preu del paper

AMIC, l’entitat referent que aplega 475 mitjans de premsa en 
paper i digital de tots els territoris de parla catalana, vol mani-
festar la preocupació de tot el sector per l’increment desorbitat 

dels preus de les matèries primeres, especialment del paper 
que en només un any ha patit un increment que supera el 70%.

Aquest increment arriba després de gairebé dos anys de greu 
crisi sanitària, social i econòmica en què les empreses perio-
dístiques, sobretot de proximitat, han hagut de treballar en con-
dicions difícils, doblant els esforços per fer arribar informació 
constant a la ciutadania. I, per altra banda, han vist disminuir 
els seus ingressos publicitaris pel fet que els seus anunciants 
naturals; comerç, restauració i empreses de serveis, també pa-
teixen una situació econòmica molt difícil.

Una pujada que afegida a la resta de costos com els de 
l’energia, perjudica greument el sector de periòdics, la majo-
ria de distribució gratuïta; increments impossibles d’aplicar 
als nostres anunciants. L’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació, a banda de manifestar aquest malestar i fer una 
crida a la indústria paperera perquè moderi aquests augments 
difícils d’assumir, demana per part de la ciutadania i de les em-
preses anunciants, que es valori un producte que des de les di-
verses empreses editorials, distribuïm com a element de servei 
informatiu, de cohesió i d’arrelament ciutadà. (Font i il·lustració: 
Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Diari de Balears i Ràdio Arrels, 
finalistes als Premis Martí Gasull i Roig

La novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja té els tres 
finalistes. Es tracta de la cooperativa garrotxina La Fageda, 
l’històric diari dBalears i Ràdio Arrels, l’única emissora en cata-
là de la Catalunya del Nord. Els premis, organitzats anualment 
per la Plataforma per la Llengua, cerquen reconèixer persones 
o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la 
llengua catalana.

D’una banda, el jurat ha valorat Diari de Balears, editat en pa-
per fins al 2013, especialment per la importància que el mitjà 
té per construir, des de les Illes Balears, un espai comunicatiu 
d’èxit en llengua catalana.

D’altra banda, el jurat ha valorat el paper clau que té Ràdio 
Arrels per a la normalització lingüística, emissora que recen-
tment ha començat a retransmetre els partits de rugbi en la 
nostra llengua. Ràdio Arrels s’ha consolidat com una referència 
comunicativa a la Catalunya del Nord, on és l’únic mitjà de co-
municació que ofereix tot el contingut en català.

La decisió final la farà la gent a través del web www.premis-
martigasull.cat  amb una votació popular. El termini per votar 
acabarà el 20 de febrer i la proposta guanyadora s’anunciarà a 
l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el 28 de febrer al 
teatre Poliorama, de Barcelona. (Font: Redacció AMIC)

III Nit de la Comunicació de les Terres 
de l’Ebre

L’Hotel Corona de Tortosa va ser una vegada més l’escenari de 
la Nit de la Comunicació que organitzava per tercer any conse-
cutiu la demarcació del Col·legi de Periodistes de les Terres de 
l’Ebre. Un dia que uneix de manera especial als professionals 
de premsa del territori, i que serveix per reconèixer els treballs 
d’algunes trajectòries personals o col·lectives, donar la benvin-
guda als nous col·legiats, i lliurar el premi Terres de l’Ebre de 
Periodisme.
Com va explicar el president dels periodistes ebrencs, Josep 
Baubí, que va aprofitar la trobada per anunciar que es presen-
taria a la reelecció d’aquí pocs mesos, és necessari fer pujar 
l’autoestima de la professió, “perquè tenim molt de talent entre 
la nostra gent, i no sempre està prou valorat“.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sis professionals van rebre un reconeixement per la seva tra-
jectòria, Maria Lluis, Carlos Pina, Joaquim Roglan, Enric Mas-
carell, Conxita Panisello i Josep Maria Arasa; dos mitjans van 
ser guardonats pels seus aniversaris, Vinarós News i el Setma-
nari l’Ebre, mentre que tres treballs periodístics es van disputar 
el Premi Terres de l’Ebre de Periodisme que acabaria guanyant 
el fotògraf Santi Martorell per davant del periodista esportiu En-
ric Algueró i de l’audiovisual Films Nòmades. (Font: L’Ebre)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els diaris relaxen els seus murs de 
pagament per pujar la seva audiència 
al nou mesurador digital
Per Fernando Cano / The Objective

El diari El País va estrenar dimarts un nou sistema de pagament 
menys de dos anys després que llancés el sistema de subscrip-
cions digitals. Un moviment que està en la línia de la resta del 
mercat, que fa setmanes que relaxa els seus murs de paga-
ment en un moment clau per al futur del sector i amb el nou me-
surador d’audiències -en mans de GFK- a poques setmanes de 
donar a conèixer els seus murs de pagament primeres dades.

Com ja va avançar The Objetive, el moviment del diari de Pri-
sa canvia radicalment el seu concepte de subscripció anterior, 
ja que passaran d’un sistema totalment restrictiu i amb accés 
a només 10 notícies al mes sense donar-se d’alta, a un altre 
totalment porós en què aproximadament el 20% de les seves 
informacions estaran reservades als abonats.

El mateix diari va reconèixer a la redacció divendres passat que 
el canvi d’estratègia es feia després de constatar-se “una cai-
guda de pàgines vistes”, un mal que pateix els últims mesos 
El País i que l’ha relegat al cinquè lloc de les audiències de 
Comscore amb 18,5 milions d’usuaris únics. Abans del seu mur 
de pagament, el diari de Prisa s’alternava el lideratge amb El 
Mundo.

Però no són els únics que han relaxat l’accés als continguts. 
Diaris com ABC, El Mundo, La Vanguardia o El Confidencial fa 
diversos dies que redueixen el nombre de notícies a les quals 
només poden accedir els seus subscriptors després d’un any 
amb importants restriccions per als no abonats.

Nous murs de pagament
Una simple revisió a aquests diaris digitals constata que durant 
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aquest mes de gener es pot accedir a un major nombre de notí-
cies sense necessitat de pagar. Els grans temes d’obertura i les 
exclusives segueixen sent només per a subscriptors, però cada 
vegada és més gran el nombre de notícies de lliure accés, es-
pecialment informacions del dia a dia i les de seccions alienes 
a Política o Economia.

Aquest és el principal avantatge del model freemium que porten 
més d’un any utilitzant El Mundo, El Confidencial o El Español, 
un sistema que els permet dimensionar diàriament les notícies 
que es reserven només a subscriptors. El diari d’Unidad Edi-
torial va començar amb entre 20 i 30 notícies bloquejades al 
dia a l’octubre del 2019, però amb el pas dels mesos aquesta 
xifra s’ha anat reduint i adaptant a les necessitats particulars de 
cada dia. És a dir, si un dia es vol pujar l’audiència es bloque-
gen menys articles i viceversa.

Precisament, les fonts consultades per The Objetive indiquen 
que, igual que El País, els grans diaris intenten pujar les dades 
d’audiència de cara al nou mesurador recomanat per la indús-
tria publicitària, GFK, que llançarà les primeres dades al febrer 
-amb xifres corresponents a gener- i que per primera vegada en 
més d’una dècada seran diferents a les de Comscore .

Ningú vol quedar despenjat d’aquest nou mesurador, cons-
cients que serà la principal eina perquè les grans empreses 
decideixin les campanyes publicitàries i perquè les agències 
distribueixin la seva publicitat programàtica. Prisa, Unidad Edi-
torial i Vocento aposten novament pel volum d’audiències da-
vant dels subscriptors de qualitat, després d’un any de viatge 
en sentit contrari.

Subscriptors digitals
Un any en que les subscripcions no han aconseguit compen-
sar la pèrdua d’inventari publicitari. Seguint amb l’exemple d’El 
País, el diari de Prisa reporta 140.000 subscriptors digitals i 
35.000 més en paper que també tenen accés a aquests con-
tinguts, una xifra que no aconsegueix equilibrar la caiguda en 
el rànquing d’audiència que defineix el destí de les campanyes 
publicitàries.

Per la seva banda, El Mundo va tancar l’octubre de l’any passat 
amb 85.000 subscriptors i ABC va tancar amb 10.000 al final del 
2020, probablement triplicant-los al tancament d’aquest any. Al 
novembre, La Vanguardia va superar les 100.000 subscripcions 
i El Confidencial esperava superar les 50.000 al tancament del 
2021.
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Xifres que semblen atractives a primera vista, però que perden 
el seu valor en ser impossibles de rendibilitzar. Totes les capça-
leres viuen permanentment amb ofertes de subscripció: un euro 
al mes o reduccions significatives del preu real fan que molta 
gent es doni de baixa quan decauen les ofertes i mai acabin de 
pagar allò que realment s’esperava recaptar pel producte.

Un altre problema per als diaris és l’elevat nivell de pirateig dels 
continguts. És habitual que els reportatges exclusius o notícies 
d’impacte de cada diari acabin en grups de WhatsApp de pe-
riodistes o publicats a altres mitjans sense pagar drets d’autor. 
Això resta qualsevol incentiu per poder accedir a aquests con-
tinguts que, en principi, aposten per l’exclusivitat com a en-
ganxament per subscriure’s.

Canvi de mesurador
Un cúmul de situacions que ha obligat els editors a fer un pas 
enrere en la seva estratègia encara que això signifiqui contradir 
el gran objectiu que es perseguia amb el canvi de mesurador 
d’audiències. Els grans grups van fer una dura campanya con-
tra Comscore i van ser els grans impulsors de GFK com a nou 
mesurador recomanat del mercat de la publicitat digital.

La idea era apostar per un mesurament de lectors de qualitat, 
encara que no fossin massius. Tot i això, el nou entorn els ha 
obligat a apostar per mantenir el nivell de visites i, en especial, 
el de pàgines vistes. El problema amb les pàgines vistes és que 
els anunciants exigeixen impressions per complir els seus in-
ventaris, cosa que els diaris tenen cada vegada més difícil des 
que van apostar per models restrictius de pagament.

És així com els grans editors de premsa enfronten l’any 2022 
intentant combinar l’aposta per les subscripcions i la qualitat 
dels continguts; amb la necessitat de quedar bé a la foto del 
nou mesurador i amb l’obligació de millorar les audiències per 
satisfer les demandes dels anunciants. Un encaix de boixets 
de difícil solució que marcarà el futur del sector en els propers 
mesos. (Infografia: GPK Spain)

La Comissió Europea presenta una 
declaració de principis i drets digitals

La Comissió Europea va proposar abans d’ahir, dimecres, al 
Parlament Europeu i al Consell que signin una  declaració  de 
principis i drets que guiï la transformació digital a la UE. El pro-
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jecte de declaració de principis i drets digitals persegueix oferir 
a tothom un punt de referència clar sobre el tipus de transfor-
mació digital que Europa promou i defensa. També facilitarà 
una guia per als responsables polítics i les empreses en relació 
amb les noves tecnologies. Els drets i les llibertats consagrats 
en el marc jurídic de la UE i els valors europeus expressats pels 
principis han de respectar-se en línia com ho són fora de línia. 
Un cop ratificada conjuntament, la declaració també definirà el 
plantejament de transformació digital que la UE fomentarà a tot 
el món, segons explica Eva Maldonado a Diario 16.

El projecte de de-
claració comprèn 
principis i drets clau 
en matèria de trans-
formació digital, tals 
com el caràcter cen-
tral de les persones i 
els seus drets, el suport a la solidaritat i la inclusió, la garantia 
de la llibertat d’elecció en línia, el foment de la participació a 
l’espai públic digital, l’augment de la seguretat, la protecció i 
l’apoderament de les persones, i la promoció de la sostenibilitat 
del futur digital.

Aquests principis i drets han d’acompanyar les persones de la 
UE en la seva vida quotidiana: connectivitat digital assequible 
i d’alta velocitat a tot arreu i per a tots, aules ben equipades 
i professors amb competències digitals, accés ininterromput 
als serveis públics, un entorn digital assegurança per als nens, 
desconnexió després de l’horari laboral, obtenció d’informació 
de fàcil comprensió sobre l’impacte mediambiental dels nostres 
productes digitals, control sobre la manera com s’utilitzen les 
vostres dades personals i amb qui es comparteixen.
Es convida el Parlament Europeu i el Consell a debatre el pro-
jecte de declaració ia aprovar-lo al nivell més alt d’aquí a aquest 
estiu. (Font: Diario 16 – infografia: eSMARTCITY)

IAB Spain ofereix el Top Tendències 
Digitals 2022

L’informe Top Tendencias Digitales 
2022, presentat ahir, dijous, 27 de 
gener, és un document de referèn-
cia que ha estat elaborat amb la 
col·laboració de les principals co-
missions de treball de IAB Spain.
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L’informe, patrocinat per Adevinta Spain, ofereix una visió glo-
bal del mercat d’una forma pràctica i eficaç analitzant les claus 
del negoci el 2022 relacionades amb les disciplines següents: 
Àudio Digital, Branded Content, Data, Digital Out Of Home, E-
commerce, Esports, Legal, Màrqueting d’influència, Màrqueting 
d’afiliació, Programàtica, Publicitat Nativa, Xarxes Socials, Te-
levisió Connectada (CTV) i Video Online. (Infografia: IAB)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’accés a l’informe d’IAB Spain Top 
Tendències Digitals 2022. CLICAR AQUÍ   

El Mundo acomiada l’any com el 
digital més llegit

Des de l’1 de gener, Comscore ha deixat de ser el mesurador 
digital oficial a Espanya. A partir d’ara, GfK serà l’encarregat 
d’aportar els resultats dels principals mitjans digitals de mane-
ra oficial després de guanyar el concurs públic supervisat per 
l’AIMC. Tot i això, Comscore s’acomiada després de fer públi-
ques les dades del mes de desembre. Uns resultats que deixen 
el diari El Mundo com el digital més llegit del nostre país amb 
gairebé 24,7 milions de visitants únics.

El digital d’Unidad Editorial s’imposa amb un avantatge consi-
derable a La Vanguardia. El diari del grup Godó es conforma 
amb la segona posició, tal com ha passat els últims mesos. 
En aquesta ocasió ho aconsegueix vorejant els 20,5 milions de 
visitants únics tornant a treure avantatge a El Español.

El diari online que dirigeix Pedro J. Ramírez es manté com la 
tercera opció del rànquing, amb 20,2 milions d’usuaris únics 
aconseguint avantatjar gairebé  en 200.000 visitants únics a 
El País. El digital de Prisa supera la barrera dels 20 milions 
d’usuaris únics, encara que es conforma a ser el quart digital 
més llegit.

Mentre que El Confidencial i 20 Minutos superen els 18 milions 
d’usuaris únics, ABC baixa fins a la desena posició del rànquing 
amb poc més de 12,1 milions de visitants únics. Superen el 
digital de Vocento, El Periódico, amb 14,2 milions; La Razón, 
amb 12,5 milions i  OKDiario amb 12,2 milions d’usuaris únics. 
(Font: PRnoticias)
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L’ACN activa la nova plataforma digital
L’Agència Catalana de Notí-
cies ha posat en marxa una 
nova plataforma digital. La 
renovació tecnològica inclou 
un nou portal públic –amb al-
guns continguts en obert de 
manera parcial i limitada– i 

un nou gestor intern de continguts. La nova plataforma digital de 
l’ACN es presenta com el punt de partida per a la projecció de 
nous serveis als subscriptors, a més de permetre a la redacció ex-
plorar nous continguts i formats periodístics. Inicialment s’havia de 
posar en marxa a mitjan desembre, però es va haver de posposar 
per “motius tècnics aliens”.

La nova plataforma digital ha estat creada com una eina més 
àgil, senzilla i intuïtiva en l’experiència de navegació i accés als 
continguts, i està concebuda amb la voluntat de ser sotmesa a 
una renovació constant.

Amb el nou web, l’ACN obre alguns dels seus continguts, als 
quals es podrà accedir de manera parcial i limitada, aixecant 

el mur que tenia fins ara. El mes passat, el seu director, Marc 
Colomer, va explicar que aquesta obertura es fa “sense cap am-
bició de competir amb els mitjans finalistes”, sinó amb la volun-
tat de “donar visibilitat a la tercera pota del sistema de mitjans 
públics nacional de Catalunya”.

Els clients que tenen contractada la línia directa seguiran re-
bent els continguts directament als seus sistemes. Un cop dins 
del servei, els més de 200 subscriptors poden accedir a tots 
els continguts que tinguin contractats i descarregar-se’ls en 
màxima qualitat. L’accés als textos, fotos, vídeos i àudios es 
presenta més àgil, ordenat i intuïtiu per facilitar l’experiència de 
navegació.

A més del portal públic, la renovació tecnològica de l’ACN tam-
bé inclou un nou gestor intern de continguts. La seixantena de 
redactors de l’Agència ara treballa amb un sistema fet a mida, 
pensat per donar resposta al flux de treball de la redacció. Amb 
els nous web i gestor intern ja en funcionament, l’ACN treballarà 
en una nova aplicació per a mòbils i renovarà Catalan News, el 
portal de notícies de Catalunya en anglès. La redacció també 
treballa en nous serveis i formats periodístics. (Font i infografia: 
Comunicació 21)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Prensa Ibérica tanca l’any com a 
grup líder de la informació digital a 
Espanya

Prensa Ibérica es manté com el primer grup espanyol de comu-
nicació en el rànquing Comscore de News&Information, amb un 
total de 27,8 milions de visitants únics. Li segueixen en aques-
ta classificació Grup Prisa (27,6 milions), Grup Godó (25,4 mi-
lions), elmundo.es sites (24,8 milions) i Henneo (21,5 milions).

Tres de cada quatre lectors trien una de les marques d’informació 
i entreteniment de Prensa Ibérica, un grup que en l’últim any ha 
crescut un 2% en audiència digital. Quatre de les seves capça-
leres es posicionen en el top-15 dels diaris més consultats en 
la categoria Newspapers: ElPeriodico.com, La Nueva España, 
Faro de Vigo i Información.

Destaquen els creixements en audiència d’El Periódico, que 
puja en el mes un 17% fins als 14,2 milions de visitants únics 
i del Faro de Vigo, que creix un 16% fins a situar-se en els 6 
milions. La Nueva España suma, al tancament de l’any, 9,6 mi-
lions de visitants únics i Información, 6 milions. L’audiència d’El 

Periódico de España, que va irrompre el mes passat en els me-
suraments Comscore, creix el 4% i supera el milió de visitants 
únics. (Font: Regió 7)

Mujer.es, nou vertical de grup Henneo

Dins del pla de potenciació de l’àrea de verticals digitals 
d’Henneo, la periodista Sonia Fornieles ha estat nomenada res-
ponsable de Mujer.es, que aviat veurà la llum a tots els diaris 
digitals del Grup. Sonia Fornieles és llicenciada en Ciències de 
la Informació per la Universitat Complutense de Madrid i màster 
en Màrqueting i Comunicació digital per la Universitat de Nebrija.

El nou vertical s’ocuparà de temes relacionats amb la moda, 
la bellesa, el benestar, l’estil de vida i les tendències, amb un 
important component social i amb el relat de la transformació 
del paper de la dona en tots els àmbits socials.

Henneo, que compta amb més de 22 milions d’usuaris únics a 
internet, segueix apostant així per la qualitat i l’especialització 
en la informació a totes les capçaleres. Aquest grup de comuni-
cació i tecnologia edita Heraldo de Aragón, 20minutos, el digital 
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econòmic La Información, Diario del Alto Aragón i Cinemanía. 
A més, diversifica el seu negoci a l’àrea audiovisual i a l’àrea 
tecnològica, on compta amb Hiberus, una de les 10 consultores 
més grans del sector al país. (Font: 20Minutos)

Exterior.cat compleix tres anys

El diari digital que explica què fa Catalunya al món, Exterior.
cat, compleix tres anys de vida des de la seva posada en marxa 
el 21 de gener de 2019. A més, en els últims 12 mesos, la pu-
blicació ha superat les 400.000 pàgines vistes segons Google 
Analytics i ha ampliat a 175 el nombre de països amb lectors 
que segueixen el diari.

L’editor-administrador del Grup Comunicació 21, David Centol, 
assegura que “hem consolidat Exterior.cat en sintetitzar la co-
bertura informativa dels casals catalans agrupats per tots els 
continents; tenim lectors de més de 175 països diferents i la 
comunitat continua creixent”. En aquest sentit, Centol subratlla 
que “l’equip liderat pel periodista Quim Miró ha sabut cobrir, 
diàriament, una demanda informativa des d’una òptica diferent 
i complementària a la dels altres periòdics digitals catalans”.

La prioritat d’Exterior.cat també implica contribuir a donar visi-
bilitat a l’acció exterior de la Generalitat, especialment de les 
seves delegacions i d’ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat 
de l’Empresa. Un altre dels seus objectius és seguir el procés 
d’internacionalització de les empreses catalanes. “Exterior.cat 
està desenvolupant el seu pla estratègic per als dos anys vi-
nents, on es continuarà reforçant i potenciant la cobertura in-
formativa en l’àmbit econòmic internacional i la secció d’opinió”, 
assenyala el seu editor. (Font: Redacció AMIC)

Neix marina360, el portal de 
continguts digitals de Ràdio Marina 

El digital tres60.cat es converteix en el mitjà marina360.cat, el 
portal de continguts digital de Ràdio Marina on aglutinarà tota 
l’oferta actual i futura de l’emissora. El nom marina360 és el re-
sultat de la integració de tres60.cat en l’estructura empresarial 
de Ràdio Marina, la històrica emissora de ràdio comarcal de la 
Selva i l’Alt Maresme.

El nou portal oferirà els continguts informatius de Ràdio Marina, 
l’emissió online així com un canal de podcast que inclourà els 
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continguts més destacats que s’emeten per FM (100.3 i 96.2) i 
també de nous que s’aniran incorporant en els propers mesos. 
La previsió és que la integració estigui enllestida a finals del 
mes que ve, moment d’entrada en funcionament del nou portal 
de continguts digitals. En aquest moment es posarà en marxa 
el nou portal mentre que el web radiomarina.com es convertirà 
en l’espai corporatiu de l’emissora.

Un dels trets característics del projecte és l’aposta del podcast 
a través de missatgeria instantània -Whatsapp i Telegram- com 
a canal alternatiu de difusió de continguts. Aquesta iniciativa va 
ser reconeguda l’any passat amb el Premi Innovació de Ràdio 
Associació i amb el Premi a la Millor Informació Digital dels Pre-
mis Carles Rahola. (Font: Redacció AMIC)
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Tres tendències que Google remarca 
per a la indústria publicitària espanyola
Per Reason Why

Els dos anys de pandèmia han suposat un revulsiu per a la 
indústria creativa. Si el 2020 va obligar marques i agències a 
adaptar-se a un context sense precedents, el 2021 ha suposat 
l’assentament de molts dels canvis de comportament i menta-
litat motivats pel coronavirus. En aquesta línia, aquest exercici 
està cridat a acabar amb un nou terreny publicitari que doni 
resposta al nou ordre de les coses.

Així ho apunta Google, que ha posat de manifest les tres ten-
dències principals a què hauran de parar atenció els agents 

del sector durant els propers mesos. Ho ha fet prenent com a 
referència les conclusions principals de Lions Creativity Report 
2021, l’informe de creativitat anual elaborat per l’organització 
del Festival Cannes Lions, i recollint opinions de professionals 
de la indústria. 

Sobre això, Kika Samblás, Founding Partner & Managing Di-
rector de Scopen, destaca que en la passada edició del cer-
tamen es van contemplar tendències que van arribar amb la 
pandèmia i que estan cristal·litzant. “Analitzant la manera com 
s’expressen les marques podem veure que la necessitat de po-
tenciar el talent creatiu i la diferenciació que aporta aquesta 
creativitat, en un món en què les experiències digitals són molt 
semblants, serà fonamental per al sector de cara a 2022”, recull 
la companyia tecnològica al seu bloc oficial. 

Tendències publicitàries destacades per Google per al 
2022. Solucions per a la vida de les persones.- Tal com re-
corda Google, el 2021 es va donar un augment del 61% en 
les inscripcions al festival a les categories relacionades amb el 
propòsit i dos terços dels Grand Prix es van atorgar a treballs 
que complien una funció que no estava únicament relacionada 
amb ingressos econòmics . La majoria d‟aquests casos reco-
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neguts se centraven a destacar el compromís de les marques a 
llarg termini. La tecnològica destaca “Act For Food”, de Marcel 
París per a Carrefour, cas que va aconseguir el màxim guardó 
de la categoria Creative Business Transformation, estrenada en 
aquesta edició. 

“La tendència més marcada és la de les marques generant so-
lucions que ajudin a canviar la vida de la gent. Es tracta d’una 
tendència lògica tenint en compte el context que travessem”, 
destaca Tomás Ostiglia, Executive Creative Director de LOLA 
MullenLowe i membre del jurat a la categoria de Print & Publis-
hing Lions. 

El Creativity Report indica que la sostenibilitat i la responsa-
bilitat ja estan igualades amb l’emoció en termes d’estratègia 
creativa efectiva, fet que suposa un augment del 7% respecte 
al 2019. En aquest sentit, s’estreny l’enllaç entre efectivitat i 
propòsit reflectint-se mètriques a tenir en compte pels profes-
sionals de la publicitat de cara als propers mesos. 

Noves experiències i poder de l’àudio.- Les circumstàncies 
d’aïllament i mobilitat reduïda generades per la pandèmia han 
portat els usuaris a buscar noves fórmules d’oci i entreteniment, 

especialment en formats com el vídeo o l’àudio. En aquest sen-
tit, les accions basades en ecosistemes sonors han agafat for-
ça entre les maneres de les marques per connectar amb els 
consumidors. Google destaca el cas de “Sick Beats”, d’Àrea 23 
Nova York per a Woojer. 

“La gent volia sentir tot allò que s’estava perdent i la ràdio i 
l’àudio van jugar un paper vital. Moltes marques han trobat al so 
(o la seva absència) un gran aliat per connectar amb les seves 
audiències d’una forma emocional”, comenta Noelia Fernán-
dez, Directora Creativa Executiva a Manifest i jurat a la catego-
ria de Radio & Audio. Així, les companyies que sàpiguen treure 
el màxim partit de formats com l’àudio i el vídeo , especialment 
en un context encara marcat per la incertesa de la pandèmia, 
podran connectar millor amb els usuaris. 

Auge dels universos digitals.- Al llarg dels dos darrers anys, 
milions d’usuaris s’han acostat als videojocs, el gaming i els 
eSports a la recerca d’entreteniment. Una tendència que s’ha 
vist reflectida també a la indústria publicitària. I és que el 13% 
dels Grand Prix atorgats a l’última edició de Cannes Lions van 
tenir un joc o component de gamificació en la seva campanya, 
davant del 8% de les guanyadores del 2019. 
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La realitat és que, davant la cancel·lació de la gran majoria 
d’esdeveniments presencials, el paper dels món virtuals ha 
adquirit una rellevància especial com a via per replicar les ex-
periències físiques. En aquest sentit, des de Google apunten 
que els professionals publicitaris han d’entendre la tecnologia i 
aquests universos com a oportunitats per ampliar l’impacte de 
les campanyes. “La irrupció del gaming en moltes categories ha 
estat una cosa nova i la previsió és que segueixi creixent any 
a any”, afirma Pancho Cassis, Global Chief Creative Officer & 
Partner a David Miami i jurat a la categoria d’Outdoor.

Per tot això, des de Google apunten que el rol de les marques 
com a actors socials ha arribat per quedar-se i que l’èxit d’una 
campanya inclourà vendes i creixement en el negoci i transcen-
dirà engagement, lleialtat i equity. “El context ens ha retrobat amb 
l’essència de la creativitat: generar empatia, emocions positives 
i connexió”, explica la tecnològica. “Un espai creatiu que es fa 
més ampli per obrir a les marques més oportunitats per generar, 
no només missatges efectius, sinó també experiències, acom-
panyant-nos en aquest trajecte dʻadaptació i renovació, amb 
lʻenergia que la tecnologia i lʻentorn digital ens atorga” .
NOTA: El Butlletí us facilita l’accés a l’informe State of Creativity 
The Fightback Begins, de Cannes Lions. CLICAR AQUÍ   

Avanç a Brussel·les per restringir 
la invasiva publicitat basada en el 
rastreig

En relació amb la votació celebrada aquesta setmana al Parla-
ment Europeu per reformar la Llei de Serveis Digitals i regular 
la publicitat basada en el rastreig (veure la secció Comunicació 
Digital d’aquest butlletí), Claudia Prettner, assessora jurídica i 
sobre polítiques d’Amnesty Tech, ha manifestat: “Amnistia Inter-
nacional fa temps que  avisa dels perills de la publicitat basada 
en la vigilància, i la votació d’aquesta setmana representa un 
pas endavant significatiu per protegir de veritat els drets hu-
mans. És encoratjador que les esmenes aprovades prohibeixin 
les pràctiques més invasives , com la focalització en menors i 
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l’ús de dades personals absolutament confidencials. Però enca-
ra queda feina per fer per assolir la prohibició total de la invasi-
va pràctica de la publicitat basada en la vigilància”.

AT creu que és fonamental continuar adoptant normes substan-
tives sobre les plataformes tecnològiques per obligar empreses 
com Google i Facebook a abordar els danys als drets humans 
que causa el seu model de negoci basat en la vigilància.

En una enquesta realitzada per  Amnistia Internacional i Global 
Witness aquesta mateixa setmana, els qui estan al capdavant 
de les petites empreses a França i Alemanya van manifestar 
que desitgen alternatives a la publicitat basada en el rastre-
ig que predomina a Facebook i Google. (Font: Diario 16 – 
il·lustració: Closed Loop)

Prensa Ibèrica compra la plataforma 
Publisuites

Prensa Ibérica redobla la seva aposta pel màrqueting de con-
tinguts amb la compra de Publisuites, una empresa de publicitat 
digital que connecta a anunciants (empreses i agències), edi-

tors (bloggers i publishers) i professionals freelance del sec-
tor (advocats, periodistes i altres professionals generadors de 
continguts) a través de dues plataformes: Publisuites i Digital 
Content.

Publisuites és un marketplace que 
intermèdia en la contractació i ven-
da de continguts patrocinats per 
branded content, SEO i reputació 
online, a més de redacció d’articles 
a la secció Redactors de la seva 
web. L’anunciant contracta la cam-

panya mitjançant una avançada interfície que permet contractar 
contingut des de la publicació de l’editor a través d’una sèrie 
d’enllaços a la pàgina web del client, mentre que l’interfície 
de clients permet seleccionar diferents editors en funció de 
l’audiència, perfil i experiència en una determinada categoria. 
La plataforma coordina els treballs i ofereix un servei de valor 
afegit, anomenat Managed Service, que posa a disposició de 
l’usuari un mànager especialitzat en SEO per ajudar-lo en la 
gestió de campanyes de posts patrocinats o de redacció. (Font 
i infografia: Control Publicidad)
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Banco Santander posa en marxa la 
seva agència de publicitat in House

Banco Santander posarà en marxa el 2022 la seva pròpia agèn-
cia de publicitat interna. La unitat, que operarà sota la deno-
minació de LaSanta, ha començat a difondre’s per la pròpia 
empresa als seus canals i perfils oficials a les xarxes socials 
de cara a captar el talent necessari per a la seva formació. El 
repte és “despuntar en creativitat i eficiència”, segons indiquen 
els responsables de la companyia “apostant per una manera 
diferent de fer les coses, innovar en la manera de fer publicitat i 
fins i tot en la forma d’organitzar el procés creatiu”.
 
Inicialment LaSanta es configurarà com una unitat més dins del 
banc, integrada a l’àrea de màrqueting, que al seu torn està 
ubicada al departament de Marca i Cultura, un dels que formen 
part de la divisió de Customer Solutions, que dirigeix Francisco 
Moza. Concebuda com a “boutique creativa”, treballarà el màr-
queting integral, el digital i l’offline, cercant solucions innovado-
res per a cada target de l’empresa anunciant i estarà liderada 
per un perfil de tall creatiu amb llarga experiència al mercat.

“La Santa proporcionarà serveis de creativitat a Santander 
Espanya i l’àrea de màrqueting corporatiu però no ha de ser 
l’única agència que treballi per al banc”, han especificat des 
de Santander, per la qual cosa previsiblement el banc seguirà 
comptant amb creativitat d’altres agències. Amb aquesta deci-
sió la firma espanyola segueix el rumb iniciat per altres grans 
anunciants que han apostat per aglutinar e les seves estructu-
res unitats o departament específics de creativitat i estratègia 
per enfortir la seva capacitat i múscul en el camp del màrque-
ting i la comunicació, com Movistar+ (amb Iñaki Marticorena al 
capdavant de l’equip creatiu intern sota la supervisió de Cristina 
Burzako), Pernod Ricard (compta amb l’agència in house The 
Mix Madrid) i El Corte Inglés i d’anunciants de menys pes, per 
volum d’inversió, com Taurus, Goiko Grill o Smile Eat, on igual-
ment les estratègies i el gruix de les seves accions publicitàries 
són ideades i executades internament des dels seus departa-
ments de màrqueting. (Font: El Publicista)
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Google presenta Topics, la nova eina 
que substituirà FLoC
Per Infobae

 

Fa dos anys, Google va anunciar la seva intenció d’eliminar les 
galetes de tercers del navegador Google Chrome. Des d’aquell 
moment va posar en marxa la iniciativa Privacy Sandbox, ba-
sada en un model FLoC (Federated Learning of Cohorts), per 
tal d’explorar un sistema publicitari que agrupés els usuaris per 
interessos compartits vetllant així per la privadesa dels usua-
ris. Ara la companyia ha anunciat que aquesta proposta serà 
substituïda per Topics, la nova proposta per a la publicitat per-
sonalitzada.

Quina finalitat té aquesta iniciativa, i la resposta no necessita 
una explicació perquè és molt transparent: establir noves eines 
per al mercat publicitari. Així que Google utilitzarà Topics per 
analitzar quins temes han cridat més l’atenció de l’usuari en els 
últims dies, en funció dels seus hàbits de navegació.

Durant molt de temps, l’ús de galetes ha estat durament cri-
ticat com un element de seguiment invasiu, ja que recopilen 
dades sobre el comportament de les persones a internet sense 
el seu consentiment. És per això que de cara a impulsar un 
ecosistema digital més segur, Google va començar a treballar a 
FLoC. Tot i això, aquest model també ha comptat amb l’oposició 
d’agents de la indústria, ja que deixava lloc a la possibilitat que 
els “mals actors” poguessin emprar tècniques per rastrejar les 
dades de cohort fins a la informació personal de l’usuari. 

Amb la intenció de solucionar aquest punt, Google ha presentat 
Topics, un nou model en què el navegador defineix una sèrie 
de temàtiques, com podria ser “fitness” o “viatges”, que repre-
senten els interessos més destacats de l’usuari en aquesta se-
tmana de acord amb el vostre historial de navegació. Tal com 
ha explicat la tecnològica al bloc oficial, quan l’usuari visita un 
lloc web que participa en aquesta iniciativa, es comparteix amb 
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ell, i amb els seus anunciants, la temàtica corresponents a llocs 
visitats en les últimes tres setmanes. 

És a dir, si l’internauta ha visitat recentment pàgines sobre es-
ports, el navegador detectarà que “esports” és un dels temes de 
l’usuari. Aquests temes ajudaran a determinar els anuncis que 
es mostraran i, alhora, la pàgina web no necessitarà saber qui és 
l’usuari concretament per mostrar la publicitat. A més, Chrome 
està desenvolupant controls per permetre que l’usuari vegi qui-
nes són les seves temàtiques i, en cas que ho desitgi, eliminar 
les que no li interessin o desactivar per complet la funcionalitat. 

“L’objectiu de la nostra eina  Privacy Sandbox  és millorar la pri-
vadesa dels usuaris d’internet, proporcionant al mateix temps 
als editors, creadors i altres desenvolupadors les eines neces-
sàries per dur a terme la seva activitat d’una manera rendible, i 
garantint una web segura i saludable per a tots”, han assenyalat 
des de la companyia. “Som conscients que la publicitat és es-
sencial per a moltes d’aquestes activitats i que és la via fona-
mental perquè l’accés a molts continguts en línia sigui gratuït”. 

Fi al seguiment individualitzat
Segons la companyia, amb Topics l’usuari gaudeix d’un grau 

més alt de transparència i control de les seves dades, ja que el 
sistema està associat al navegador i el procés es duu a terme 
íntegrament al dispositiu de l’usuari, sense intervenció de cap 
servidor extern, ni de Google ni de cap altre. En aquest sentit, 
Topics ofereix als negocis en línia una opció que no implica tèc-
niques de rastreig encobertes per presentar anuncis rellevants. 

Google destaca, com a aspecte important del model, que les 
temàtiques se seleccionen amb cura i no contenen categories 
potencialment sensibles, per exemple, de tipus racial o de gè-
nere. De moment, s’han establert 300 temes, amb la intenció 
d’ampliar-ne la selecció a mesura que es desenvolupi el projec-
te. Per als llocs que no s’han categoritzat, un algoritme de ma-
chine learning es farà càrrec de proporcionar un tema estimat 
basat en el nom del domini. (Infografia: Infobae)

Els professionals de màrqueting B2B 
valoren les 50 millors eines

Les eines digitals són una extensió de les estratègies de màr-
queting B2B i la mà executora per portar la teoria a la pràctica. 
Amb vista a assolir els objectius empresarials que es tenen a 
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l’horitzó és imprescindible comptar amb les plataformes ade-
quades. Però sempre n’hi ha algunes que s’ajusten més que 
altres en relació amb allò que estiguem buscant.

L’anomenat ‘martech’ o tecnologies de màrqueting formen part 
del dia a dia dels professionals del màrqueting business-to-
business. Segons un estudi de MarketingChartes de 2021, un 
44% dels professionals del B2B utilitzen una mitjana de 5 a 10 
eines de programari per a la seva activitat diària.

B2BMarketers.com ha volgut conèixer quines són les preferides 
a l’entorn del màrqueting B2B. Amb aquesta finalitat ha fet una 
enquesta als seus més de 300 membres. Aquests professionals 
han estat els encarregats de votar i decidir quines són les ei-

nes més ben valorades el 2022. Entre elles trobem tecnologies 
d’ email màrqueting, analítica web, gestió de contingut, màr-
queting automation o CRO. Mailchimp, Hubspot, Hotjar, Con-
tently, Semrush o Zoom són alguns dels noms que formen part 
d’aquest llistat.

Per conèixer totes les eines de màrqueting B2B que destaquen 
podems fer-ho en en aquest enllaç. (Font: Marketing Directo - 
infografia: Educación UTEC) 
 

WhatsApp permetrà difuminar i 
pixelar imatges 

L’aplicació de mis-
satgeria instantània 
WhatsApp afegirà una 
nova eina dins del seu 
editor d’imatges que 
permetrà difuminar i 
pixelar fotografies. Es 
tracta d’una opció que 
permetrà enviar aquest tipus de contingut amb més privacitat, 
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per tal que es usuaris tinguis més control de les fotos que en-
vien. L’eina permetrà seleccionar quina part de la imatge es vol 
editar, per tal de poder ocultar certa informació, segons explica 
Abel Degà a El Món.. 

WhatsApp, propietat de Meta (fins ara anomenada Facebook) 
vol que el seu editor disposi de més funcions, i una de les no-
ves eines que es preveu que s’incorpori aviat sigui la de poder 
difuminar i pixelar la totalitat o una part d’una imatge. El portal 
WABetaInfo, especialitzat en aplicacions mòbils, ha tingut ac-
cés a la darrera beta de WhatsApp per a Android, la 2.22.3.5, 
i assegura que aquestes noves funcionalitats estan presents a 
la nova versió. Així doncs, WhatsApp pretén incloure nous pin-
zells que permetin escriure i dibuixar a les imatges.

A hores d’ara, a l’aplicació de WhatsApp només es pot utilitzar 
un pinzell. Amb ell es poden realitzar anotacions i dibuixos, i els 
usuaris poden canviar-ne el color. Amb la nova versió, que en-
cara està en fase de proves, l’aplicació de missatgeria instan-
tània de Mark Zuckerberg afegirà l’opció no només de pixelar 
i difuminar, sinó també d’augmentar la mida del traç. El mateix 
portal assenyala que també es podria afegir la possibilitat de 
ressaltar parts de la imatge. 

Es tracta d’una eina útil per si es vol enviar, per exemple, una 
fotografia sobre la contrasenya del WiFi, o si es vol compartir 
una foto íntima. Ara bé, és realment útil? La realitat és que a dia 
d’avui, encara no. L’usuari que rep la foto pot fer una captura 
de pantalla de la imatge -i aquesta queda desada al seu mòbil- i 
el remitent, malauradament, no rep cap notificació que aquella 
fotografia ha quedat desada per a la posteritat. Podem amplia-
ció la informació des d’aquest enllaç. (Font: El Món – infografia: 
viatea.es)

A Alemanya els mitjans no volen que 
Google mati les galetes  i pressionen 
la Unió Europea perquè ho eviti
L’ objectiu de Google és deixar d’oferir suport per a cookies a 
Chrome l’any que ve. Segons els grups editorials a Aleman-
ya, això impediria a aquestes empreses de mitjans analitzar 
les preferències dels usuaris quan naveguen en línia pels seus 
continguts, un element clau que els permet generar beneficis 
amb publicitat més adaptada a aquests usuaris. Per a aquestes 
empreses la mesura de Google farà malbé aquests negocis i 
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permetrà al gegant tecnològic recol·lectar grans quantitats de 
dades que no afectaran el seu actual negoci de cerques amb 
publicitat.

Al document conjunt de les empreses de mitjans es demana-
va que “Google ha de respectar la relació entre els grups de 
mitjans i els usuaris sense interferir”. Un estudi de l’organisme 
britànic que estudia la competència en aquest mercat va esti-
mar que els grups de mitjans podrien patir pèrdues d’ingressos 
de fins al 70%.

Per a Google “moltes plataformes i navegadors ja han deixat 
de suportar cookies de tercers, però Google és l’única a fer-ho 
de forma oberta i consultant amb cossos tècnics d’estàndards, 
reguladors i la indústria, a més de proposar noves alternatives i 
tecnologies”. (Font: Financial Times)
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Table Stakes Europe: A la recerca 
d’un coneixement més profund de les 
nostres audiències
Per Vincent Peyrègne / World Association of News Publishers

Table Stakes Europe és un programa dirigit per WAN-IFRA, en 
col·laboració amb el Programa de Creixement Digital de la Ini-
ciativa Google News, el seu objectiu consisteix a ajudar a con-
solidar i fer créixer l’activitat en línia d’aquells editors de notícies 
que han començat a desenvolupar recentment les seves pla-
taformes digitals. Table Stakes Europe, un programa de trans-
formació i coaching per a editors de notícies locals i regionals, 
empra una metodologia de canvi basada en retocs, resultats i 
rendició de comptes per detectar i subsanar les carències en 

els set reptes de rendiment anomenats “Table Stakes”, terme 
que fa referència al diners inicials necessaris per poder parti-
cipar en una partida de póker. El Programa està basat en una 
iniciativa de gran èxit dissenyat i dirigit per Doug Smith. Als Es-
tats Units, “Table Stakes” és un projecte de la Knight-Lenfest 
Newsroom Initiative.

El passat mes de desembre, WAN-IFRA va anunciar els 24 edi-
tors que participaran en la tercera ronda del programa Table 
Stakes Europe S’uneixen a una comunitat activa de més de 
200 persones a través de 35 organitzacions de notícies que 
han participat en les edicions anteriors de la iniciativa de canvi 
impulsat pel rendiment a Europa.

El programa Table Stakes Europe ensenya habilitats de gestió 
del canvi a persones que treballen en organitzacions de notícies. 
Els participants a Table Stakes duen a terme iniciatives específi-
ques i significatives de gestió del canvi, com ara la diversificació 
dels seus fluxos d’ingressos, l’adopció de noves plataformes digi-
tals i l’ampliació de les audiències a les quals serveixen.

Cada editorial participant en aquesta nova edició de Table Stakes 
Europe ha designat equips multidisciplinaris que s’embarcaran 
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en un programa de 12 mesos, dissenyat per abordar un repte 
autoidentificat al qual s’enfronta el seu negoci.

En la darrera edició, les editorials van identificar més de 25 
grups de públic diferents, des de famílies i professors fins a afi-
cionats a l’esport i aficionats a la cuina. Un cop identificats, van 
començar a crear una varietat de productes per a cada públic. 
Nordkurier, per exemple, va tenir un gran èxit amb el seu butlletí 
Heimweh, dirigit als emigrants que encara estaven connectats a 
la zona, i després de menys d’un any des del seu llançament, té 
més de 4.200 subscriptors. Així mateix, NWZ va crear un butlletí 
per a famílies que es va llançar al juny, que ara té més de 3.000 
subscriptors i serveix de motor per a les subscripcions digitals 
al seu lloc web.

La metodologia audienceS-first darrere de Table Stakes es pot 
aplicar a qualsevol editor, independentment de la seva mida de 
mercat, model de subscripció o fase de transformació digital 
actual. S’han documentat els recorreguts de moltes de les edi-
torials participants, inclòs l’informe sobre la primera edició de 
Table Stakes Europe i ara l’informe recentment publicat sobre 
els equips de la darrera ronda. Podeu trobar els dos informes 
aquí.

Per part espanyola, les publicacions que formen part de Table 
Stakes 2022 són: Diari de Tarragona, El Periódico i La Voz de 
Almería. Enguany, la segona ronda del Table se centra en la re-
cerca d’un coneixement més profund de les audiències. Aquests 
tres editors desenvoluparan noves competències i capacitats 
durant un període de dotze mesos per atorgar màxima prioritat 
a les audiències, centrar-se en els ingressos per lectors com el 
camí essencial cap a la sostenibilitat, seguir una disciplina de 
conversió (l’anomenat “embut”) i integrar els objectius, els parà-
metres i les anàlisis en les redaccions, anar publicant al llarg 
del dia i recórrer als butlletins per captar clients i interactuar-hi. 
Tot això, i molt més.  (Infografia: WAN-IFRA). NOTA: El Butlletí 
de l’AMIC us ofereix l’informe de WAN-IFRA “A la recerca d’un 
coneixement més profund de les nostres audiències”. Segona 
Ronda de Table Stakes Europe. CLICAR AQUÍ   

Setze pensadors futuristes prediuen 
on serà el periodisme d’aquí a 15 anys

Ara mateix, és gairebé una saviesa convencional que els mi-
tjans de comunicació es troben en una crisi ràpida, amb les 
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fonts de notícies principals que s’enfonsen i els nord-americans 
cada vegada més dividits no només pel que llegeixen, sinó fins 
i tot sobre els fets que decideixen creure. Quant pitjor serà? O 
hi ha una sortida? Ho intenta saber el mitjà Politico.

Els canvis en la indústria dels mitjans fan que sigui gairebé im-
possible d’endevinar-ho. Quan Politico va néixer fa 15 anys, 
un lloc de política digital primer es considerava francament dis-
ruptiu a Washington, DC Today, que sona gairebé estrany en 
comparació amb el que estava en camí: Facebook era un nadó, 
i Instagram era només una centelleig a l’ull d’un desenvolupa-
dor de codi. “Pandemia” significava la grip espanyola de 1918, 
i Zoom era un espectacle infantil dels anys 70. La informació 
flueix ara de maneres que ningú ni tan sols pensava l’any 2007, 
i durant la propera dècada i mitja, els mitjans de comunicació 
estan a punt de canviar encara més dràsticament.

Politico Magazine ha decidit aprofitar la seva fita —el seu 15è 
aniversari— per pressionar alguns experts i pensadors dels 
mitjans sobre com seran els mitjans en els propers 15 anys. 
Quines seran les transformacions més grans i com afectaran 
la nostra vida pública? Ets optimista? Si és així, com arribem a 
la part bona? Si estàs preocupat, què podem fer per evitar els 

pitjors resultats? El que havien de dir aquests experts ho troba-
rem en aquest enllaç. (Font: MAE)

aea, AIMC i IAB Spain estableixen 
amb GfK, una auditoria del panell de 
mesurament
La Comissió de Seguiment de la Mesura d’Audiències Digitals 
a Espanya i GfK,  com a  Comissió Permanent per al control i 
seguiment, integrada per l’aea, AIMC i IAB Spain,  acorda una 
auditoria del panell que dóna suport a la seva eina. Es trac-
ta d’analitzar “les primeres dades publicades per GfK DAM als 
seus clients, com a mesurador recomanat per la indústria pu-
blicitària”.

Per a la Comissió, “la validació i oficialització de les dades per 
part de la Comissió de Seguiment estarà fonamentada en els 
resultats de la dita auditoria. D’aquesta manera, es garantirà al 
mercat la qualitat del mesurament i la màxima transparència, 
confiança i rigor del procés”.
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La Comissió de Seguiment agraeix “l’exercici emprès per GfK 
per dur a terme els compromisos establerts, demostrant la seva 
capacitat tecnològica i disposició per anar donant resposta i so-
lucions, en temps rècord, a les necessitats i reptes que se li han 
anat plantejant tant per part de la Comissió de Seguiment com 
pel grup de treball tècnic”. Així mateix, agraeix la dedicació a 
tots els que s’han involucrat en aquest objectiu de constituir el 
millor mesurament d’audiències digitals a Espanya. (Programa 
Publicidad)

Nou executius d’R+D preveuen els 
canvis més significatius del mitjans 
locals en els propers anys
A mesura que la indústria 
dels mitjans locals avança 
cap al 2022 i més enllà, els 
líders en tecnologia i ser-
veis estan desenvolupant 
maneres de navegar per 
les nombroses oportuni-
tats que hi ha per davant.

Local Media Association es va posar en contacte amb els mem-
bres de R+D per proporcionar informació sobre com veuen els 
canvis a la indústria dels mitjans locals. Les entrevistes van in-
cloure:

• Matthew Ipsan, director general i desenvolupament empresa-
rial, AdPerfect
• Martin Jensen, cofundador i director comercial de NEXTA.IO
• Kevin King, cap de marca i comunicacions, Column
• Shannon Kinney, fundadora i responsable d’èxit del client, 
Dream Local Digital
• Peter Newton, conseller delegat dels EUA a Evvnt
• Kevin Rehberg, vicepresident de desenvolupament de clients, 
Alliance for Audited Media
• Amnon Siev, CEO de GeoEdge
• Daniel Williams, cofundador i CEO de BlueLena
• Kim Wilson, fundador i president de Social News Desk

Això és el que van dir. Cliqueu en aquest enllaç. (Font i infogra-
fia: LMA)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les 
noves funcionalitats.- On line. Sessions en directe. Diven-
dres 28 de gener (De 10.00h a 13.00 hores) - Tens un comp-
te d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? En 
aquest taller, conduït 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.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 31 de gener al divendres 25 de 
febrer (10 hores) - L’objectiu del curs, dirigit per Pilar Yépez, 
és entendre què es el SEO des d’una perspectiva global per 
aplicar-lo després de forma pràctica. S’analitzarà com funcio-
na un cercador i els resultats obtinguts per després treballar el 
posicionament orgànic, l’elaboració de la longtail i el seo intern.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodis-
tes.- Presencial. Barcelona. Dimarts 1 de febrer (De 10.00h a 
12.00h) - L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta 

Hernández, és facilitar la posada en contacte de professionals, 
ja siguin freelance o que formin part d’una organització o empre-
sa, per tal de poder trobar persones i projectes afins o comple-
mentaris entre ells, que portin a desenvolupar col·laboracions 
o a establir relacions que esdevinguin noves idees de negoci. 
D’aquesta manera, es poden unificar esforços i recursos, crear 
equips de treball o col·laboradors que sumin els seus talents.

Com preparar una nota de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Curs Presencial. Tarragona. Dimarts 1 de febrer (De 
10.00h a 13.00h) -  Aquesta formació, impartida per Adrián Ca-
ballero, se centra en les notes de premsa i els nous formats di-
gitals per estar en contacte amb els mitjans i guanyar visibilitat 
en ells. També s’analitzarà com adaptar els nostres continguts 
per convertir‐los en quelcom molt més atractiu. Veurem com 
des dels canals de comunicació propi (com un blog, xarxes so-
cials, podcast o un canal a Youtube) podem produir contingut 
que els periodistes agrairan i consumiran.

Webinar: Metavers i comunicació, reptes i oportunitats.- On 
line. Dimecres 2 de febrer (De 16.00h a 17.30h) - Poder enten-
dre el metavers, definir-lo i saber aplicar-lo en el desenvolu-
pament de continguts és una necessitat de la qual no podem 
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escapar-nos. Empreses punteres com Meta, Microsoft, Google 
o les xineses Baidú o Tencent ja s’han posat en marxa per do-
minar el metavers. En aquest webinar, presentat per Enrique 
San Juan, comprendrem què significa i quines són les seves 
implicacions, tant des del punt de vista personal com profes-
sional.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Presencial. Barcelona. Dijous 3 i 10 de febrer (De 
09.30h a 14.30h) - Aquesta formació pràctica, a càrrec de Josep 
M. Brugués, ensenya a fer arribar els nostres missatges i idees 
amb més claredat a tots els nostres públics interns i externs, ja 
sigui en situacions habituals o de crisi, a parlar amb més segu-
retat i confiança i a captar l’atenció del públic i/o dels mitjans de 
comunicació.

Com monetitzar el teu propi contingut.- On line. Curs sense 
restricció horària. Del divendres 4 de febrer al 4 de març (12 
hores) - Aquest curs, impartit per Adrián Caballero, explica com 
poder treure un rendiment econòmic a un blog, un podcast, un 
canal de Youtube o tot un projecte multicanal, fent servir dife-
rents tècniques i mitjans.

Youtube i videomàrqueting.- Curs Presencial. Lleida, Diven-
dres 4 de febrer (De 16.00h a 20.00h). Barcelona, Divendres 
11 de març (De 10.00h a 14.00h). - Youtube és una arma de 
màrqueting massiu i una poderosa eina per interactuar amb la 
comunitat, ja sigui la pròpia o la de l’organització per a la qual 
treballem. A més, és una màquina de generar tràfic qualificat 
cap al web. En aquest curs, conduït per Enrique San Juan, es 
desvetlla tot el potencial de Youtube com a plataforma i es pre-
senten les tècniques del videomàrqueting com a eina de pro-
moció i vendes.

Flourish: comunica de manera creativa amb infografies 
en línia.- Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 8 de febrer (De 
10.00h a 13.00h) - Construïm bones històries però no acon-
seguim compartir-les en xarxes socials. Has pensat si la teva 
comunicació és creativa? Potser si afegeixes infografies en línia 
que es puguin compartir i et permetin sintetitzar la informació, el 
lector connecti més amb la teva història. Bárbara Díez et mos-
trarà com Flourish t’ajuda a realitzar infografies interactives di-
gitals sense necessitat de conèixer codis de programació.

Verificació a internet i xarxes socials.- On line. Sessió en 
directe. Barcelona. Dimecres 9 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - 
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Nereida Carrillo ensenyarà rutines, trucs i eines per detectar les 
informacions falses que ens arriben a través d’internet i de les 
xarxes socials. Els i les assistents adquiriran habilitats i conei-
xements per verificar fotografies, vídeos, dades i informacions 
digitals, webs i també continguts i comptes de les diferents xar-
xes socials. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Les cinc tendències que més 
interessen als Millennials i GenZ
Per Control Publicidad

“2022 serà l’any de la diversitat, l’amor propi i, per descomptat, 
la salut mental. Les noves generacions tenen l’absoluta neces-
sitat de respondre totes les preguntes i veure que el món els 
segueix de prop”, explica Raquel García, de la plataforma FRE-
EDA.

La població pertanyent a la Generació Millennial i la Generació 
Z funciona sota un permanent i frenètic estat de canvi, a l’ordre 

del dia, per la qual cosa seguir el seu ritme i conviure amb les 
seves constants actualitzacions no sempre resulta senzill. Els 
Millennials i GenZ estan marcant el ritme d’un segment de la 
societat vital per a l’activitat econòmica i cultural espanyola. És 
imprescindible conèixer els seus gustos, les seves passions i, 
sobretot, les seves necessitats per poder-hi arribar”, assegura 
Raquel García Trigueros, Directora de continguts i màrqueting 
de  FREEDA a Espanya, comunitat digital que dona veu a diver-
ses generacions de dones. 

Per això, l’experta revela quines són les cinc tendències que 
més han interessat al llarg del 2021 i que ho continuaran fent al 
llarg del 2022, tenint en compte que en cadascun dels hits de 
l’any passat han anat de la mà del terme “empatia”.

1. Amor LQTBIQ+. Millennials i GenZ comprenen l’amor com a 
concepte que engloba totes les versions possibles. Respectar 
la llibertat de tots els individus a l’hora d’expressar la identi-
tat de gènere i l’orientació sexual, així com la ruptura amb els 
rols preconcebuts són aspectes clau amb què més connecten 
aquestes comunitats.  
2. Superació. Tant Millennials com GenZ desitgen que es re-
conegui les persones com alguna cosa més que un número. 
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Enaltir i donar visibilitat a l’actitud de persones que han sabut 
ressorgir de les cendres i treure el costat positiu dels pitjors 
moments és una cosa que valoren molt. Especialment, a l’hora 
de donar visibilitat a dones que han lluitat per superar determi-
nades situacions masclistes.  
3. Cultura Pop. Artistes com Nathy Peluso s’han convertit en 
tot un referent per a GenZ i Millennials. Dones com la cantant 
argentina, amb una marcada personalitat, que no segueix les 
normes, han provocat l’admiració d’aquest gran espectre de 
la població per les grans dosis d’empatia que demostren amb 
tothom.  
4. Representació. No hi ha ni hi haurà un codi de normes per 
trobar l’amor i formar una família o per aconseguir la feina dels 
teus somnis. El que veritablement té sentit és que totes les per-
sones, siguem com siguem, ens sentim representades. Qualse-
vol realitat compta. Tothom que doni suport i doni visibilitat a to-
tes les realitats trobarà com entendre’s amb Millennials i GenZ.
5. Body Neutrality. Que no tots els cossos són iguals resulta 
obvi, igual que no hi ha un cos a la carta. Tot i que les dues afir-
macions són correctes, l’autèntica realitat és que el nostre cos 
només és nostre i és l’únic que tenim. Ens agradi més o menys, 
el nostre cos està format per tots els engranatges que ens per-
meten estar vius, i hi haurà dies que estiga millor que altres. En 

aquest cas, haurem de donar-li una dosi extra de manyagues i 
cures, ja que no hi ha recanvi o peces “out of stock.”

Millennials i GenZ continuaran interessant-se per aquests te-
mes socials al llarg del 2022, però amb especial focus en 
aquests reptes que exigeixen un canvi a la societat del nostre 
país a nivell global: 
• Responsabilitat afectiva. Tenir cura significa escoltar. Tenir en 
compte “per què l’altre diu allò que diu, de la manera com ho 
fa”. Aquesta serà sens dubte la matèria troncal del 2022 per als 
Millennials. 
• Self love i salut mental. Després de fer balanç de l’any ante-
rior, toca parar, mirar cap a dins i mimar-nos a nosaltres i als 
que tenim a prop. 
• Diversitat. Obrir els braços a tot allò que sigui diferent a nosal-
tres, perquè no per ser diferent mereix menys la pena.  
• Feminisme i dona. Quan no és bon moment per parlar-ne?
• Maternitat-No maternitats-Paternitats. El 2022 parlarem de 
maternitat, de conciliació i de família. Dels pares coresponsa-
bles, conscients i afectius que fan que el discurs al voltant dels 
fills continuï avançant en la bona direcció. I per descomptat de 
tota dona que decideixi no tenir fills perquè senzillament no li 
vingui de gust. (Infografia: wwd.com)
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El paper de la publicitat de la 
Generalitat inserida a la premsa de 
proximitat resulta imprescindible. Ara, 
també a Tinder
Per Jofre Llombart, secretari de Difusió de la Generalitat / Co-
municació 21

Per primera vegada, la Generalitat s’està anunciant a Tinder, 
la famosa aplicació de cites. La campanya publicitària que ha 
trencat el gel és una que convida la població compresa entre 

els 20 i els 49 anys a vacunar-se. Aquest tram d’edat està per 
sota de la mitjana catalana en vacunació i és, també, el que fa 
servir més aquesta app. Segons les últimes dades, entre un 5 
i un 10% de la població té un perfil a Tinder. Però aquest per-
centatge puja al 30% en aquesta franja d’edat. Des de Difusió, 
doncs, no hem tingut cap mania a l’hora de fer servir aquesta 
finestra perquè la Generalitat fes arribar el missatge de la va-
cunació.

TV3 és la televisió líder a Catalunya amb un 14% de share. 
RAC1, líder indiscutible en ràdios, arriba cada dia a quasi un 
milió d’oients, una setena part de la població catalana. I si su-
mem tots els diaris de paper que cada dia es venen a Catalunya 
amb prou feines arriben al 15% de la població catalana. Aques-
tes xifres de mitjans tradicionals baixen, especialment el paper, 
en el segment –precisament– d’edat dels 20 als 49 anys. El 
grau de penetració del Tinder en aquesta franja és, insisteixo, 
d’un de cada tres catalans. Amb aquestes dades, algú dubta 
de la idoneïtat d’anunciar-s’hi (com ja passa a Facebook, Ins-
tagram o Twitter)?

“Ser a tot arreu no vol dir, per tant, ser només a allò més dis-
ruptiu. Ningú, i molt menys la Generalitat, es pot deixar ningú 
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enrere”És més, a diferència de la ràdio, la televisió lineal i la 
premsa en paper, els suports digitals permeten tenir una infor-
mació real, ràpida i focalitzada sobre l’èxit d’una campanya pu-
blicitària: a quanta gent s’ha arribat, en quin àmbit geogràfic, a 
quines hores del dia, quanta estona han estat mirant l’anunci i 
el més important: quina ha estat la resposta de l’usuari (en el 
cas de la campanya de vacunació hi ha un enllaç que et porta 
directament a la web per demanar hora). No hi ha un mètode 
millor per mesurar l’eficàcia i l’eficiència d’una inversió que, a 
més, és amb diners públics, allò que ara en diuen accountability 
i que normalment s’ha conegut com a rendició de comptes.

Serveixi l’experiència de Tinder per explicar quins són els nous 
reptes que té la Generalitat en un món tan canviant com el de la 
comunicació i la publicitat, en aquest cas institucional. En una 
societat cada vegada més fragmentada i multipolaritzada (TV3 
és líder amb un 14% i a Catalunya les tres formacions més 
votades tenen cadascuna entre el 20 i el 23% dels vots) resulta 
fascinant pensar com es poden fer arribar missatges genèrics 
que afecten a quasi tota la població: “vacuna’t”, “no facis foc al 
bosc”, “posa’t el cinturó” o “s’ha obert el període de preinscrip-
ció escolar”. I és que, paral·lelament, aquesta transversalitat 
inclou, evidentment, les altres franges d’edat; és a dir, les que 

estan per sota dels 20 anys i les que en tenen més de 49. Això 
vol dir que aquesta visió més avantguardista de la comunicació 
ha de combinar-se amb la més tradicional: hi continua havent 
gent que llegeix premsa en paper i que veu la televisió de ma-
nera tradicional. Ser a tot arreu no vol dir, per tant, ser només 
a allò més disruptiu. Ningú, i molt menys la Generalitat, es pot 
deixar ningú enrere.

Aquesta multiplicitat de canals de comunicació ha tingut una 
primera conseqüència administrativa. A l’acord marc de publici-
tat de la Generalitat, que està en ple procés de licitació per als 
dos pròxims anys, s’ha eliminat un lot, el de paper. Fins ara n’hi 
havia tres: paper, digital i multimèdia. Ara només hi ha digital 
i multimèdia. No eliminem el paper (que tindrà el seu espai a 
multimèdia) però sí que en proporcionem el seu ús atesos els 
nous temps. Res que no hagi fet la societat en els últims anys.

A aquest còctel, a més, s’hi ha d’afegir l’especificitat orogràfica 
de Catalunya, que fa que tingui nuclis molt dispersos de po-
blació a qui també cal arribar. Aquesta capil·laritat fa necessari 
tenir recursos extres per poder ser present a cada racó del país. 
En aquest sentit doncs, el paper de la publicitat inserida a la 
premsa local i comarcal resulta imprescindible. Una premsa, 
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per cert, que també està assolint amb èxit la transformació digi-
tal sense que tingui res a envejar a la generalista.

I per si això fos poc, allò més important (allò que li dona sentit al 
format), el contingut, també està sotmès a canvis permanents i 
cada cop més ràpids: cal anar renovant constantment la comu-
nicació entre administració i administrat. Els canvis constants 
de mesures anticovid o la modificació de protocols a les esco-
les s’han hagut de comunicar i anunciar en molt poc marge de 
temps. Això i els nous models de consum de comunicació per 
part dels ciutadans han obligat també a fer un esforç en agilitat 
en allò que diem, no només en com ho diem. Alguns missatges 
poden ser fruit de mesos de pensar una campanya. En d’altres 
ens hem de moure a la velocitat de dies o fins i tot hores. En 
aquesta capacitat de tenir cintura, la Generalitat també hi ha de 
ser, també hi és.

I tot això quedarà en no-res quan la combinació del big data i la 
intel·ligència artificial permetin fer anuncis quasi personalitzats. 
Però d’això ja en parlarem en un futur que, per cert, no és tan 
llunyà. (Fotografia: ANC/Sabadell per la independència)
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Ramón Salaverria: “Als meus alumnes 
els pretenc transmetre que sent 
aquesta una professió apassionant té 
una responsabilitat social molt gran”
Per Maria Ester / El Periódico de Aragón

Ramón Salaverría, investigador i catedràtic de Periodisme a 
la Universitat de Navarra, va oferir recentment a Saragossa la 
ponència “La piràmide immersiva i altres espècies: noves na-
rratives periodístiques per a la informació”. 

Per què va centrar la investigació en el periodisme digital?
Això és una història que comença ja fa força temps. Estava fent 
la meva tesi doctoral a mitjans dels anys 90 i tenia interès en un 

fenomen que en aquell moment era purament germinal. Eren 
els primeríssims mitjans digitals. Eren una mena de notícies 
que venien dels Estats Units i a Espanya literalment no hi havia 
res. M’he interessat per una banda perquè m’interessava el pe-
riodisme, m’interessava la computació i perquè m’interessaven 
els terrenys prometedors. Els llocs on no s’havia fet gaire. 
Aquell era un terreny per colonitzar tant des del punt de vista 
professional com des del punt de vista acadèmic.

Com van ser aquests inicis?
Els principis van ser una mica exploratoris perquè era un fe-
nomen molt secundari i fins i tot diria menyspreat. No només 
secundari des del punt de vista professional sinó fins i tot dins 
de la pròpia universitat. Els estudis de periodisme es veien com 
una cosa molt marginal. Però a la vista hi ha el que ha passat 
en aquest quart de segle. S’ha convertit en una cosa absolu-
tament nuclear, central en totes les estratègies dels mitjans, 
les destreses professionals dels periodistes, les planificacions 
econòmiques de les grans i petites corporacions. És un àmbit 
molt interessant i estic molt feliç d’haver-m’hi centrat.
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Creu que encara hi ha algun prejudici al voltant dels profes-
sionals que es dediquen al periodisme digital?
Cada cop menys. El temps passa i els que tenien 20 anys a fi-
nals dels 90 ara ja en tenen 45 o 50 i estan en posicions directi-
ves. Molts dels periodistes digitals en aquells temps eren perso-
nes amb poca experiència quan van fer els primers passos en 
l’àmbit del ciberperiodisme i ara s’han consolidat i molts s’han 
arribat a consagrar i estan al capdavant de mitjans periodístics 
de gran renom. Jo penso que això és llei de vida, a mesura 
que va avançant el temps i el que al seu dia va ser qualificat de 
nou es converteix en una cosa del present. Ja és molt estrany 
trobar-se amb un periodista que faci referència als mitjans digi-
tals com els nous mitjans. Nous ja són des de fa 20 anys i s’han 
convertit en una cosa pròpia del paisatge.

Donada la seva experiència en l’àmbit del periodisme pro-
fessional i acadèmic, creu que és rellevant haver combinat 
ambdues facetes per poder investigar amb més criteri?
Crec que quan algú pretén aprofundir en el punt de vista acadè-
mic en qualsevol disciplina, no només en el periodisme, és bo 
que tingui una experiència professional. Però amb això només 
no n’hi ha prou. De fet, de vegades no és el més important. En 
el treball acadèmic cal el rigor metodològic, la qualificació teòri-

ca, els dots per poder desenvolupar projectes de recerca… En 
la mesura que un també és professor també calen uns dots di-
dàctics. Calen força qualitats i només haver passat per un mitjà 
de comunicació no és suficient, però és una cosa molt conve-
nient. Et dóna un coneixement de fenòmens que ara analitzes i 
intentes aportar idees i reflexions per millorar-les.

Quan fer el pas del periodisme professional a l’acadèmic?
Va ser una circumstància personal. Jo era un periodista voca-
cional. Treballava a la ràdio, en agències… Als anys 90. Però 
determinades circumstàncies personals van fer que m’apartés i 
vaig tenir una proposta per fer una tesi doctoral amb una beca 
que vaig acceptar. Però en absolut entrava dins dels meus 
plans. Però després de tant de temps estic molt a gust perquè 
em permet analitzar un fenomen al que jo desitjava dedicar-
me professionalment. Em permet reflexionar i aportar idees per 
millorar-lo.

Un camí diferent del que esperava però que li ha acabat 
agradant.
Les circumstàncies de cadascú són les que són. De vegades 
ens trobem amb periodistes que tenen una llarga trajectòria pro-
fessional i després d’aquesta trajectòria pretenen transmetre el 
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seu ofici i coneixement a joves periodistes. Hi ha investigadors 
que no tenen pràcticament cap experiència professional i que 
tenen unes grans qualitats docents i investigadores i que poden 
cobrir, i de fet cobreixen, àrees de la formació periodística que 
potser no siguin les més tècniques d’instruir en determinades 
destreses però que us permeten reflexionar i tenen a veure amb 
sociologia o economia. Tot suma en la mesura que les persones 
posin de la seva part.

Des de la seva experiència que intenta traslladar els alumnes?
En general als meus alumnes el que els pretenc transmetre 
és la idea que sent aquesta una professió absolutament apas-
sionant té una responsabilitat social molt gran. Els periodistes, 
igual que altres professionals que són servidors públics com-
pleixen una funció. Aquesta és proporcionar informació certa, 
rellevant, actual perquè la gent pugui prendre decisions amb 
llibertat. Ni més ni menys que això. I això és fonamental a les 
societats democràtiques. Fan falta professionals que treballin 
en aquesta mena de tasca. Així com hi ha metges, bombers i 
mil professions de servei social, els periodistes també complei-
xen aquest tipus de funció.

I sobre la seva ponència a Saragossa?
El meu focus estarà més centrat en com estan canviant les ma-
neres d’explicar la informació. La transformació digital ha obert 
moltes oportunitats. S’ha trencat el model clàssic de perfil de 
periodista associat únicament als mitjans tradicionals de prem-
sa, ràdio i televisió i ara el treball informatiu ja no és que només 
hagi incorporat internet i els telèfons mòbils com a nova plata-
forma de comunicació, sinó que el treball informatiu per si ma-
teix es pot expressar de maneres molt diferents. De fet, ara les 
professions de la informació són essencials. No oblidem que 
la societat actual es denomina precisament així, és la societat 
de la informació. Per tant, els professionals de la informació 
estan en principi molt qualificats per complir múltiples funcions 
en aquest context en què estem vivint.

Sou un professional que ha d’estar contínuament actualit-
zant-se...
Absolutament. Però això els passa a moltíssimes professions. 
A qualsevol professió científica o tecnològica. Des de metges 
fins a arquitectes. Tots estan experimentant una transformació 
molt vertiginosa de les tecnologies. També els comunicadors. 
En aquest sentit, les tecnologies que s’han estès en els darrers 
anys i que continuaran transformant amb tota seguretat el pe-
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riodisme, el que fan és estendre l’àmbit del periodisme.

Estan canviant també les oportunitats professionals al 
món del periodisme
Lluny de cercar o limitar el seu abast, malgrat que hi ha certs 
mitjans tradicionals que estan veient reduïdes les seves audièn-
cies i els seus públics, en realitat el que està passant és que la 
professió s’està ampliant. Està tenint territoris on el treball in-
formatiu comença a ser cada cop més requerit. La comunicació 
en àmbits empresarials, les persones que de manera individual 
inicien un projecte d’informació especialitzada en algun tipus 
d’informació de nínxol… Hi ha molts territoris que anteriorment 
no formaven part de l’estructura clàssica dels mitjans i gràcies 
a la tecnologia s’ha ampliat. Evidentment això resulta molt de-
safiant per als professionals.

Potser ens apropem a altres disciplines com el màrqueting.
Sí, és clar. Hi ha tota una sèrie de tasques que van més enllà 
del pur reporterisme, de la idea clàssica del periodista com una 
persona que cerca, elabora i difon una informació. A més d’això 
cal planificar estratègicament la seva disseminació, veure qui-
nes són les oportunitats de finançament que es presenten… 
Els periodistes que, per exemple, han llançat projectes nadius 

digitals en els darrers anys no només són excel·lents periodis-
tes, són també uns bons estrategs que saben jugar amb les 
estratègies del màrqueting, saben incorporar tecnologies que 
permeten consolidar els seus projectes, estableixen relacions 
amb el públic de manera molt més enriquidora i no purament 
mercantil. Són noves disciplines i perfils que els periodistes han 
d’anar incorporant i que demanen una formació cada vegada 
més diversa. (Fotografia: AMIC / Congrés Interpirinenc de Mi-
tjans de Proximitat)
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Els mitjans de comunicació, en el 
punt de mira dels ciberdelinqüents
Per Medios / Dircomfidencial

 
L’era digital a més de moltes oportunitats també ha comportat 
nous riscos per a les empreses que exerceixen la seva feina 
a la xarxa. Tanmateix, la consciència sobre ells i la preparació 
adequada per afrontar-los o prevenir-los encara és insuficient. 

Actualment, segons els experts en la matèria, un dels blancs 
elegits per als ciberdelinqüents són els mitjans de comunicació. 
I és que, malgrat que l’incident a la corporació portuguesa Im-
presa és l’atac més recent, hi ha una llarga llista de ciberatacs 

dirigits a mitjans de comunicació entre els quals hi ha alguns 
espanyols. 

Per això, des de S21sec, un dels proveïdors més coneguts de 
ciberseguretat a Europa, s’ha volgut advertir sobre els ciber-
riscos que amenacen la indústria dels mitjans de comunicació. 

“El manteniment de la propietat intel·lectual és un dels princi-
pals riscos a què s’enfronten els mitjans de comunicació i la 
indústria de l’entreteniment. Si caigués en mans equivocades, 
es podria convertir en una eina de xantatge”, assenyala en de-
claracions a aquest mitjà el director de Threat Intelligence de 
S21sec, Miguel López Negrete. “A aquest efecte, un nombre 
creixent de cibercriminals han aprofitat per perpetrar complexos 
atacs contra els mitjans de comunicació”, apunta. 

Els atacs de ciberseguretat tenen un component especial en 
el cas dels mitjans de comunicació, que resideix, segons  Iván 
Pino, soci i director sènior de Crisis i Riscos a LLYC , “en la 
seva capacitat de generar atenció pública cap a un determinat 
col·lectiu o causa”. “Quan es produeix el segrest dels sistemes 
d’un mitjà, mitjançant  ransomware, s’adquireix una plataforma 
de visibilitat molt valuosa per als ciberactivistes”, explica. Sense 
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anar més lluny, l’esmentat atac al grup portuguès hauria servit 
“d’altaveu per a les capacitats dels hackers del col·lectiu Lap-
sus$”. 

Per dur a terme aquest segrest, els ciberdelinqüents encripten 
a distància el material de propietat per exigir un rescat a canvi 
de les dades robades, amenaçant a més de filtrar la informació 
en cas d’impagament. 

Un dels principals errors de seguretat per part dels mitjans seria 
tendir a emmagatzemar les dades protegides per drets d’autor 
de forma digital, tant local com al núvol. “D’aquesta manera 
augmenta el nombre de possibles punts d’entrada que pot uti-
litzar l’atacant per comprometre un sistema, incrementant els 
riscos i la vulnerabilitat de qualsevol organització”, adverteixen 
des de S21sec. 

Com més subscriptors, més risc 
Tot i que són molts els motius que fan dels mitjans de comuni-
cació un lloc desitjable per als cibercriminals, Pino assenyala 
que un dels principals factors “està vinculat al creixement del 
model de subscripció”.  

“Com més dades de subscriptors (incloses les de pagament) 
acumuli un mitjà de comunicació, tant més valuós resultarà per 
als fins criminals dels hackers”, argumenta per a aquest mitjà. 
D’aquesta manera, “en el cas de resultar segrestats o captu-
rats, no només perjudicarà les finances de l’empresa a curt ter-
mini, sinó que el dany més important es produirà en la reputació 
o confiança dels subscriptors al mateix mitjà”. 

En qualsevol cas, hi ha moltes altres raons que empenyen els 
hackers a atemptar contra una entitat dedicada a la comunica-
ció de masses. Segons López Negrete, entre elles es troba-
rien “la cerca de beneficis econòmics, el sabotatge industrial, 
el greuge ideològic o l’ambició personal de guanyar visibilitat”. 

A l’agenda de prioritats dels Dircom
Les múltiples conseqüències negatives que pot provocar a un 
mitjà trobar- se amb un problema d’aquest nivell converteixen 
la ciberseguretat en un punt clau de l’agenda de prioritats de 
qualsevol organització. En aquest cas, el professional de LLYC 
recorda que també ho hauria d’estar “la comunicació de crisi 
per ciberatacs”:“Encara s’estan abordant les solucions de for-
ma parcial i reactiva, no de manera holística i preventiva”.  
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Segons explica Iván Pino, actualment es reacciona a les crisis 
“mitjançant coordinació d’urgència entre els Dircom i els CISO”, 
però “solen faltar procediments i entrenaments específics sobre 
la comunicació d´aquest tipus de risc” tot i que es practiquen 
simulacres de ciberatacs de caràcter tecnològic i es disposa de 
protocols d’informació, unidireccionals, per als públics afectats. 

“No s’assagen escenaris de risc reputacional i no es troben gai-
res guies que tinguin en compte les reaccions dels públics, que 
assumeixin la bidireccionalitat de la comunicació, ni tampoc, la 
gestió de la conversa a escala amb tots els grups d’interès”, 
adverteix. (Infografia: Iberdrola)
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Quines perspectives per al periodisme 
el 2022?
Per Louise Faudeux, departament d’Innovació i Prospectiva / 
Méta-Media

 Serà l’any 2022 l’any en què el periodisme recuperi la respira-
ció centrant-se en els temes essencials? Els mitjans de comu-
nicació han de tornar a connectar amb uns públics globalment 
saturats per la intensitat de les notícies dels últims dos anys. En 
el seu informe sobre Tendències i prediccions de periodisme i 
mitjans, l’Institut Reuters exposa direccions per aquest any que 
(re)connectaran més profundament amb els lectors, així com 
amb la pràctica periodística. Resum dels temes clau d’aquest 
nou any.

Els ingressos de l’editorial augmenten
Per sorpresa de tothom, els ingressos dels editors sembla que 
han augmentat durant l’últim any. El 59% dels mitjans enques-
tats diuen que els seus ingressos han augmentat, malgrat la 
pandèmia i l’erosió dels beneficis dels canals tradicionals com 
la impremta.

Aquests resultats donen fe de la capacitat d’adaptació al perío-
de, així com de nous models econòmics basats, entre d’altres, 
en sistemes de subscripció de pagament i la renovada inver-
sió en publicitat a les webs de les editorials. Tanmateix, aquest 
augment dels ingressos no és necessàriament el resultat direc-
te d’un augment de l’interès per la informació . De fet, l’informe 
de Reuters revela que el consum global d’informació en línia 
ha disminuït de manera significativa, per al 44% dels editors 
enquestats.

Els models de subscripció i afiliació són majors d’edat
Per a la majoria dels pioners dels mitjans de comunicació en-
trevistats en aquest informe, les subscripcions digitals superen 
ara les de la premsa impresa i, per tant, els ingressos rela-
cionats esdevenen primordials. Els ingressos per subscripció 
segueixen sent la prioritat número u dels editors, per davant 
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de la publicitat en línia. Tanmateix, els models de subscripció 
poden causar preocupació entre alguns editors, ja que gairebé 
la meitat (47%) creuen que els models de subscripció podrien 
empènyer el periodisme a servir un públic més adinerat malgrat 
els altres.

Per tant, és difícil predir si aquests models funcionaran de ma-
nera sostenible per a tots els mitjans. Alguns d’ells, com Vox 
o Buzzfeed, estan treballant en models de negoci alternatius, 
basats en l’associació de contingut de marca.

Per tant, l’any 2022 hauria d’estar marcat per més solucions pel 
que fa a ofertes per a persones d’entorns desfavorits que els 
permetin un accés més ampli a la informació. Ja hi ha abona-
ments de “paga el que et pots permetre” a Sud-àfrica i Espanya 
per al Daily Maverick. A Dinamarca, Politiken ofereix subscrip-
cions gratuïtes als estudiants.

Així mateix, per tal de facilitar la retenció de les subscripcions 
contractades durant la pandèmia i evitar el cansament dels 
subscriptors, els mitjans s’han de reinventar actualitzant alguns 
dels seus serveis a l’accés premium. Per exemple, The New 
York Times  ha fet que el seu lloc de revisions Wirecutter, abans 

disponible per a tothom, només estigui disponible a través de la 
seva oferta de subscripció.

L’economia del creador 
inspira els mitjans
Apareixen noves plata-
formes i funcionalitats, 
basades en la idea de la 
remuneració de la infor-
mació en línia. Substack, 

entre altres coses, ha donat nova vida a l’economia del creador, 
superant la fita d’un milió de subscriptors a la seva plataforma 
centrada en butlletins de pagament. Facebook i Twitter van se-
guir ràpidament la tendència amb els seus propis sistemes de 
butlletins a través de Bulletin i Revue. 

Per tant, no seria d’estranyar que els editors vulguin agafar 
creadors estrella d’aquestes plataformes que tenen un èxit real. 
The Atlantic, per exemple, va reclutar Charlie Warzel, editor de 
Galaxy Brain a Substack, per escriure ressenyes al seu lloc.

Quin futur per als mitjans 100% digitals? 
Si bé editorials digitals com Vox o Vice han construït, en anys 
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anteriors, una cultura digital basada en noves línies editorials i 
nous formats, ara pateixen la reacció de les dependències de 
les seves plataformes, en part a causa dels canvis d’algorisme 
de Facebook. Per tant, els actors digitals busquen consolidar-
se. Buzzfeed, per exemple, es va fer pública l’any 2021, mentre 
que Vox va comprar New York Magazine i els seus llocs web.

Els mitjans tradicionals també estan recorrent a fusions i adqui-
sicions de marques digitals que poden aportar valor a la seva 
línia editorial així com adquirir nous públics. És per exemple el 
cas del New York Times amb l’adquisició de The Athletic.

Finalment, es desenvolupen nous models que donen més veu 
als lectors, com The Manchester Mill, llançat durant la pandè-
mia, que a través d’un model de “periodisme lent”, connecta 
principalment amb les seves audiències a través del seu but-
lletí, i els implica en el procés editorial demanant la seva opinió 
sobre idees d’històries a través d’un grup de Facebook.

2022, l’any impulsat per la innovació i les estratègies d’audiència
Per tal de retenir i adquirir nous públics, la innovació i la crea-
ció de nous productes és el centre de l’estratègia de les edito-
rials. Els esforços més importants d’aquest any es dedicaran 

als podcasts i altres productes d’àudio digital (80%), seguits de 
la creació i redisseny de butlletins (70%) i el desenvolupament 
de formats de vídeo digital (63%). Altres innovacions com els 
assistents de veu i el metavers també estan en el punt de vista 
d’alguns jugadors, però clarament no han arribat a la maduresa.

L’àudio continua creixent
El creixement de l’àudio digital està ben establert. Malgrat la 
caiguda de Clubhouse, la majoria de plataformes han replicat 
les seves pròpies eines de xat d’àudio. Aquestes eines cons-
titueixen llavors una nova capa de l’economia dels creadors, 
obrint la porta a noves oportunitats d’informació.

Per tant, cada cop són més els editors que busquen convertir-
se en destinacions d’àudio de ple dret. Aquest és, per exemple, 
el cas del New York Times que té previst llançar el 2022 un pro-
ducte d’escolta que inclou narracions d’articles, arxius de ràdio 
pública , així com altres programes. L’aplicació d’àudio podria 
formar part de l’oferta premium actual de The Times.

Les plataformes de tercers Apple Podcast i Spotify desenvolu-
paran l’accés de pagament a determinades ofertes, cosa que 
corre el risc d’obrir un nou mercat per a editors i creadors inde-
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pendents. Altres plataformes independents com Podimo també 
estan seguint els passos dels podcasts de pagament.

El vídeo fa un nou gir 
El vídeo està experimentant un nou auge, alimentat entre altres 
coses pel creixement dels formats curts. Aleshores, les redac-
cions van adaptar la seva plantilla, com NBC, que va crear 200 
nous llocs per al seu servei de streaming, i també va invertir 
molt en la producció de vídeos curts per a TikTok i Snapchat. 
Els editors es plantegen cada cop més la pregunta de com con-
querir el públic jove i el vídeo social sembla seguir sent un canal 
rellevant per a això. L’ informe de Reuters troba que els editors 
diuen que gasten més a Instagram, TikTok i YouTube, platafor-
mes populars de contingut de vídeo.

La innovació no és per 
a tothom
Per als editors, però, 
s’hauria de centrar més 
en la millora dels produc-
tes existents (67%) que 
en la creació de nous 

productes (32%), en part per la inversió necessària, però tam-

bé perquè la majoria d’ells “entre ells ja s’han posat en marxa 
i tenen clar el camí. Aleshores s’ha de prioritzar la millora de 
l’aplicació, l’optimització del temps de càrrega o l’actualització 
de les infraestructures de dades.

Encara que la innovació es consideri essencial, alguns reptes 
són identificats pels editors com a obstacles per a la innovació. 
La manca d’efectiu (51%) i mà d’obra qualificada (51%) són els 
components principals. Un altre obstacle important a la innova-
ció que destaca l’enquesta és la manca d’alineació (41%) entre 
diferents departaments com ara editorial, màrqueting, vendes 
i tecnologia, que dificulta la implementació de les innovacions.

L’evolució de la pràctica periodística: cap a nous estàn-
dards
Ja no és una sorpresa per a ningú, molt ha canviat amb la pan-
dèmia: les redaccions s’han buidat, els cicles informatius s’han 
intensificat i els atacs als periodistes han augmentat. Aleshores 
es posen noves solucions per respondre-hi. 

El públic se sent aclaparat per la quantitat de notícies i molts 
troben informació massa pessimista. Moltes redaccions van ha-
ver d’aprendre llavors a revalorar el seu enfocament editorial, 
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entre altres coses amb visions més inclusives. La manca de 
diversitat a les redaccions ha estat reconeguda com una de les 
principals mancances dels editors. Segons Reuters, en 12 mer-
cats estratègics, menys d’una quarta part (22%) dels editors 
són dones. Encara queda feina per fer per aconseguir la paritat 
a les redaccions. La diversitat ètnica també segueix sent una 
prioritat important per a les empreses de mitjans aquest any, 
gràcies a la millora de la inclusió a les redaccions.

Aleshores, les redaccions qüestionen fàcilment les maneres 
tradicionals de cobrir les notícies. Per exemple, ara els editors 
nacionals de la televisió sueca han d’incloure una funció cons-
tructiva al dia als seus informatius nocturns i els equips locals 
tenen objectius per a una cobertura en profunditat dels seus 
territoris. Les investigacions indiquen que aquests formats cen-
trats en solucions són més atractius per al públic jove i que la 
gent se sent més informada i empoderada després de veure o 
llegir fets positius i estimulants.

Abordar més assetjament contra periodistes 
L’atorgament del Premi Nobel de la Pau a dos periodistes, la 
filipina Maria Ressa i Dmitry Muratov, ha posat de manifest 
l’assetjament que pateixen els periodistes d’arreu del món, tant 

per la polarització política com per l’augment de l’activisme a 
les xarxes socials.

Davant d’aquesta violència creixent, les editorials han de refor-
çar el seu suport. L’editor regional més gran del Regne Unit, Re-
ach, per exemple, nomenarà el seu primer responsable de se-
guretat en línia per fer front directament a “l’abús i l’assetjament 
endèmic dels seus periodistes”. Les editorials també han de 
reforçar les seves polítiques en l’àmbit digital, com les xarxes 
socials entre d’altres, evitant que els periodistes siguin objectiu 
de  fils d’ odi a Twitter. 

 
Tractar millor el tema del canvi climàtic
El canvi climàtic és l’amenaça més important a la qual s’ha en-
frontat la humanitat. No obstant això, encara s’ha de construir 
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una cobertura mediàtica d’aquest tema, sabent que un terç de 
les editorials creu que el tracte dels mitjans al clima és dolent. 
Entre els mitjans entrevistats, es van identificar sis obstacles:

• La lenta evolució de la situació
• El públic es veu desanimat per la perspectiva depriment
• No hi ha prou diners per contractar periodistes especialitzats
• Els informes originals són cars
• El tema és molt complex des del punt de vista científic
• Pressió de propietaris i anunciants

Per fer front a aquests obstacles, les redaccions s’han d’armar, 
en primer lloc, reforçant la seva experiència científica. Per a 
Vincent Giret, director d’informació i esports de  Ràdio França, 
hi ha una debilitat de la cultura científica a les redaccions, per-
què els redactors contracten més fàcilment els periodistes de 
formació tradicional. Per tant, es fa necessari enfortir les rela-
cions amb les institucions acadèmiques per diversificar la con-
tractació.

La cobertura mediàtica del canvi climàtic també ha de ser cons-
tructiva i accessible per evitar un angle editorial massa alarmis-
ta. Sobretot, es tracta de fins a quin punt les redaccions s’han 

de posicionar activament en la recerca d’una solució climàtica 
o simplement denunciar els fets, ja que cada cop són més els 
joves periodistes que creuen que les seves organitzacions hau-
rien d’adoptar una posició més militant.

La regulació governamental, la privadesa i el futur de les 
plataformes
Davant l’odi en línia, la desinformació i la falta de respecte a la 
privadesa, la regulació de les empreses tecnològiques ha aug-
mentat en els últims anys. Entre altres coses, Europa estreny el 
cargol amb les lleis de la Digital Market Act i la Digital Service 
Act, que pretenen reduir el comportament anticompetitiu de les 
plataformes. Davant d’aquests grans canvis, estem veient una 
preocupació creixent per part de determinades emissores? Se-
gons Reuters, els editors digitals s’han tornat més optimistes 
sobre l’impacte potencial de la legislació en els últims anys. 
Quatre de cada deu persones (41%) creuen que els canvis de 
política podrien ajudar el periodisme, en comparació amb no-
més un 18% el 2020. Al voltant d’una quarta part (24%) temen 
que les intervencions empitjorin la situació.

Aquesta normativa exigeix l’adaptació de determinats models i 
pràctiques, entre d’altres per a dades de propietat. De fet, les 
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lleis ja establertes pel GDPR des de fa tres anys, es veuen 
reforçades per les polítiques del navegador, especialment Safa-
ri i Chrome, que deixaran d’admetre galetes de tercers a llarg 
termini. Els editors hauran de buscar cada cop més enriquir les 
seves bases de dades pròpies mitjançant funcions interactives, 
esdeveniments i concursos.

Per tant, accelerat pel context de la pandèmia, estem veient 
un ancoratge digital cada cop més important per als editors. 
Aquesta pràctica implica tant nous usos com noves formes de 
contingut. Per satisfer les necessitats dels lectors per navegar 
en un món canviant i per satisfer les seves pròpies necessi-
tats en termes de sostenibilitat econòmica, els editors han de 
remuntar-se a través d’aquestes noves pràctiques que haurien 
de continuar accelerant-se de cara a l’any 2022. També és pro-
bable que els reptes relacionats amb el desenvolupament de 
noves tecnologies com el metavers, les criptomonedes i les 
NFT continuïn alimentant aquestes dinàmiques i auguris de no-
ves tendències per als propers anys. (Fotografies: En Positivo, 
Story Baker i Faston – infografia: The Conversation)
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La infantilització de la premsa
Per Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista / The Ob-
jective

 
Com atraure els joves? És la gran pregunta que es fan els mi-
tjans en el seu agosarat esforç, i tantes vegades erm, per sortir 
del forat. Els lectors es van fent vells. Els consumidors tradicio-
nals de premsa cada cop són menys per meres raons biològi-
ques. Només cal seure en una terrassa i fixar-se en els molts 
cabells blancs dels que encara porten el diari sota el braç.

Les noves generacions no semblen interessades en allò que 
se’ls ofereix. Hi ha un abisme entre els seus interessos i els 
interessos de generacions anteriors. Un estudi recent de la Uni-

versitat Complutense de Madrid ho deixa clar. Revela que la 
informació que rep el 82,45% dels joves d’entre 16 i 24 anys 
procedeix essencialment de les xarxes socials.

Qui alguna vegada les hem editades sabem que les enquestes 
sempre cal agafar-les amb pinces. Però no es pot descartar 
que hi hagi un fons de realitat. Una de dues. O els joves d’avui 
són més passotes -perdó per l’arcaisme- que els de fa un parell 
de dècades o que no viuen en aquest món. M’inclino per la 
segona opció. Tinc la sensació que molts joves –i no tan jo-
ves- viuen en un altre món paral·lel, en un món paral·lel i fictici 
que ofereixen les xarxes socials. Una altra vegada les maleïdes 
xarxes, que s’han convertit en l’enemic número u de la premsa.

Es repeteix fins al tedi una màxima recurrent entre els gurus 
dels mitjans. Cal buscar els lectors allà on es trobin. Així sigui el 
mateix infern. És a dir, en comptes d’atreure lectors cap als mi-
tjans, els mitjans han de fer el viatge invers, encara que corrin 
el risc de cremar-se a l’avern. Són, segons aquests visionaris, 
els mitjans els que han de peregrinar a aquest món paral·lel i 
superficial constituït per Facebook, Twitter, Instagram o Tik Tok. 
El que és terrible és que aquest viatge acaba, no poques vega-
des, per produir l’efecte contrari: infantilitzar els mitjans.
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No és un problema exclusiu de la premsa (paper, internet, ràdio, 
televisió…), és un problema de la societat sencera. L’escriptor 
i director de cinema David Trueba acotava amb precisió el pro-
blema en una entrevista recent a Vanity Fair . “El món –asse-
gurava– ha girat cap a un cert infantilisme: no assumir la pròpia 
culpa, buscar una protecció superior, i no voler sentir la veritat 
són els trets”.

Els lectors de diaris –com els espectadors del cine- formen part 
del món i, per tant, també han virat cap a aquest infantilisme 
que ens envaeix. Però això no és obstacle perquè la premsa 
s’impregni de puerilitat, perquè infantilitzar-se per atraure els jo-
ves no és el camí. Una altra cosa ben diferent és rejovenir-se’n.

Insisteixen els pedagogs que, per arribar als infants, els pares 
no s’han d’anegar i tractar-los com a mascotes, ni parlar-los 
en aquest idioma cursi –que ni tan sols els nadons entenen- a 
base d’onomatopeies tipus cuchi cuchi, bu, bu, bu o cosa, cosa. 
De fet, quan la tia pesada i repipi es posa en aquest pla, el 
nadó sol respondre amb brams desesperats. Per alguna cosa 
deu ser. Als pares també els diuen els experts que no actuïn 
amb els seus fills com a col·legues. Proveu a parlar amb el 
seu fill adolescent a base d’expressions com “estic fart d’Insta”, 

“llançaré fitxa a fulaneta/o”, “aquesta sèrie és puto avorrida” o 
“m’estic hipejant amb aquest joc”. Es riuran de vostè i haurà 
perdut el crèdit de per vida.

Això és precisament el que han fet molts mitjans: tractar els 
seus lectors com nadons o adolescents, parlant un presumpte 
idioma que ofèn a la vista, a les orelles i al gust de les velles 
generacions, però també de les noves.

No és qüestió de bressolar-se en la nostàlgia, però com van 
començar a llegir diaris els joves de dècades anteriors? Per 
descomptat, no perquè els tractessin com a col·legues, sinó 
perquè, no sense dificultat, llegir els diaris obria una porta al 
món. Vam treure el cap als diaris dels nostres pares amb una 
irrefrenable curiositat pel desconegut, amb una ànsia frenètica 
per saber què estava passant al nostre voltant, per ser còm-
plices i, per tant, part de la història que s’estava construint 
al nostre entorn. ABC, La Vanguardia, El País, Diario 16, El 
Mundo- per citar-ne només alguns- van ser part essencial de la 
formació de diferents generacions en les darreres dècades del 
segle XX i la primera del segle XXI. Quina capçalera, en paper 
o digital, avui pot dir el mateix?

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El periodisme va néixer perquè calia satisfer una necessitat. Va 
néixer sent útil, com va demostrar el doctor Reanaudot amb la 
seva Gazette, oferint informacions i opinions útils per als seus 
lectors. Precisament per això la premsa es va convertir en im-
prescindible. Són útils els articles que oferim avui als nostres 
lectors? Ens ho hauríem de preguntar sempre abans de prémer 
el botó d’enviar. Perquè si no som útils, som prescindibles.

El periodisme es va perfeccionar amb el temps i va afegir 
l’amenitat a la presentació i un nou objectiu, a més de la simple 
funció d’informar: delectar, agradar, entretenir. Era un objectiu 
prioritari i repetit una i mil vegades a la gloriosa època del perio-
disme nou de Chaves Nogales i tants altres. Ho recorda Xavier 
Pericay en el seu breviari molt il·lustratiu Les edats del periodis-
me (Athenea, 2021), que, no sense cert pessimisme, ens remet 
als temps daurats de la professió a la recerca de sortides per a 
aquesta etapa de confusió.

Delectar no és recórrer a titulars pretesament simpàtics –per 
dir alguna cosa- que acaben sent xàfecs. Delectar no és donar 
ordres al lector: “Menja aquestes postres i et dirà com ets”, “Les 
sèries que has de veure”, “Gaudeix de Halloween amb aques-
tes idees de disfressa”… Delectar no és tractar el lector com un 

ximple: “Allò que no sabies”, “Del que tothom parla i encara no 
t’has assabentat”, “El que incendia les xarxes”…

“Els lectors manen”, “s’ha de satisfer l’audiència” o “hem de 
donar a la gent el que demana” són mantres recurrents a les re-
daccions per justificar la baixa qualitat dels nostres diaris. Però 
de vegades cal portar la contrària. Les màximes d’ Orwell, tan 
citades a conveniència, inclouen algunes idees especialment 
incòmodes, com la por del periodista a l’opinió pública. “Si la 
llibertat significa alguna cosa –va escriure l’autor del 1984–, és 
el dret a dir als altres allò que no volen sentir”.

Un guió molt seguit dels mitjans es preguntava fa poc quin mo-
del seguir per sortir d’aquesta crisi interminable. Si el model de 
BuzzFeed, que es defineix a si mateix com a “empresa de notí-
cies i entreteniment social”, o el model de l’idolatrat i inassolible 
The New York Times , el “terapeuta de continguts” es responia 
a si mateix de forma categòrica: els dos. Això és precisament el 
que estan fent molts dels nostres diaris: intentar barrejar l’aigua 
amb l’oli, aconseguint un espès i repugnant puré en què el que 
és trivial contamina i enverina el periodisme de qualitat.
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El periodisme de masses, ansiós de seguidors, acaba perver-
tint l’essència de la professió. El periodisme de qualitat va sem-
pre adreçat a una elit. Un director veterà sempre repetia que 
el nostre diari ha de ser com una pedra a l’estany, que arriba a 
poca superfície d’aigua, però produeix interminables ones ex-
pansives.

Van ser unes circumstàncies molt especials –sense televisió, 
sense xarxes socials–, en què Hearst i Pulitzer van inventar 
la premsa massiva i popular. Va funcionar molt bé, encara que 
sovint sacrificant la veritat. L’ambició per atrapar les audiències 
multitudinàries va comportar un empobriment i una infantilitza-
ció de la informació.

Enlluernats per les xifres estratosfèriques d’usuaris de les xar-
xes socials, creiem que hi ha el gran calador on pescar els nos-
tres lectors. I massa sovint ens disfressem amb l’efe de Face-
book o l’ocell de Twitter creient que podem ser com aquests 
monstres, que podem competir amb ells, que podem aprendre 
dels seus mètodes. I ens oblidem així de quina és la nostra 
funció. Quan el 1928 li van preguntar a Herrera Oria, periodis-
ta abans que cardenal, com entenia la funció del periodisme, 
va respondre: “El primer, informar. El segon, orientar. El tercer, 

delectar”. Així de senzill i així de difícil. Tot al contrari que les 
xarxes socials, que primer desinformen, després desorienten i, 
finalment, crispen. (Fotografia: Tight Writers)
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