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EL BUTLLETÍ de l’amic

El Butlletí tornarà el pròxim 16 de setembre
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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Espai Línia: el valor de la proximitat
D’AQUÍ I D’ALLÀ: AMIC Directes, el concurs de joves creadors de contingut audiovisual en català

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans digitals ja aglutinen el 40% de l’audiència informativa total

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Més de 44 milions d’euros en publicitat institucional de l’estat per al 2023

NOVES EINES
Les aplicacions mòbils podrien ser la clau per augmentar la retenció de subscripcions digitals?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La plataforma virtual per cuidar la salut mental dels periodistes

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El 72% de la Generació Z ha tancat alguna vegada les xarxes socials de manera temporal
TRIBUNA: Premsa de paper, caiguda lliure i cansament
PETIT REPORTATGE: L’adopció digital a Espanya creix per sobre de la mitjana europea
ANÀLISI: Les subvencions a projectes
DOSSIER: Web3 i metavers, la revolució definitiva per al periodisme i els mitjans?
OPINIÓ: Els “hooks” del periodisme local
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Espai Línia: el valor de la proximitat
Per Comunicació21

 Estrena lluïda. Divendres passat, en plena onada de calor, Es-
pai Línia es va omplir de gom a gom en el dia de la inauguració 
d’aquest primer Centre de Comunicació de Proximitat impulsat 
pels diaris Línia i Comunicació 21 al carrer Girona núm. 52, de 
Barcelona.

Entre les prop de 150 persones que van assistir a l’acte inau-
gural hi havia polítics de la primera línia de gestió de la metrò-
poli, periodistes de renom i cares conegudes dels moviments 
veïnals. Molt pocs van voler perdre’s la presentació del nou 
espai, que vol convertir-se en un centre de trobada de tots els 
barris metropolitans: la Casa dels Barris. L’editor del Grup Co-
municació 21 i impulsor de la iniciativa, David Centol, resumia 
l’essència del nou centre en el seu discurs de presentació, as-
senyalant que “Espai Línia és una idea més que un espai, una 
idea oberta a tothom”.

En aquest sentit, Centol va deixar clar que el nou espai té com 
a objectiu trencar la barrera entre els lectors i els mitjans que 
massa vegades s’ha instal·lat en el sector de la comunicació. 
“Volem reconnectar amb els lectors, però també amb les fonts 
d’informació, amb els territoris metropolitans i amb les adminis-
tracions, especialment les municipals”, afirmava l’editor. És per 
tot això que Espai Línia serà un indret on es crearan continguts, 
però on també es duran a terme exposicions –la primera, ja en 
marxa, porta per títol La Barcelona desconeguda i vol fomentar 
el turisme km0–, cicles de conferències i debats, com el que 
just el dia abans ja va organitzar a Espai Línia el diari Ara sobre 
el dèficit fiscal i d’infraestructures.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El local, de 368 metres quadrats, està perfectament habilitat 
i equipat per atendre tota mena de trobades, amb una bona 
acústica, així com grans exposicions gràfiques i audiovisuals. 
Espai Línia vol estar al servei de totes les entitats, associacions 
de veïns i empreses vinculades amb el valor de la proximitat. 
Tots els serveis són gratuïts. 

El valor de la proximitat
El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume 
Collboni, que va intervenir en l’acte, va remarcar la necessitat 
de tenir mitjans i administracions més properes a la ciutadania. 
“Hi ha coses que passen a la ciutat que si no les expliqués la 
premsa local no ho faria ningú”, afirmava el socialista.

Collboni posava com a exemple el bateig de dos gegants a la Ver-
neda, una festa popular de gran impacte en aquest barri barceloní 
però que no hauria tingut repercussió sense diaris com els Línia. 
Tal com recordava Collboni en la seva intervenció davant d’una 
sala plena, en veure aparèixer aquella notícia als mitjans, el veïnat 
de la Verneda es va sentir orgullós i feliç. “Calen projectes com 
aquest, que són una ambaixada del món local al centre de Barce-
lona”, va afirmar el primer tinent d’alcaldia de la capital catalana, 
que va destacar que “Espai Línia és un projecte innovador”.

De la mateixa manera, Ramon Grau, president de l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), va considerar, 
durant el seu discurs, que “el periodisme local és cabdal tant 
per a la llengua com per al país”. “Si hi ha un col·lectiu de mi-
tjans que des de sempre han contribuït a arrelar i a construir 
identitat, que han defensat la llengua, que han esdevingut una 
eina de participació i pluralitat, que enforteixen la democràcia 
i que són un filtre contra les notícies falses, aquests són, en 
bona part, els mitjans de l’AMIC”, va argumentar Grau. “El cas 
dels diaris Línia ho exemplifica clarament, perquè expliquen la 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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realitat de Barcelona i de la regió metropolitana des del rigor i 
el coneixement més proper, i amb professionalitat”, va afegir.

Qui també va intervenir en l’acte inaugural va ser el secretari 
de Difusió de la Generalitat de Catalunya, Jofre Llombart, que 
també va reivindicar la proximitat i va apuntar que els mitjans de 
comunicació han de ser espais d’anada però també de tornada, 
és a dir, projectes que obrin les seves portes, tal com planteja 
el nou Espai Línia.

Esperança enmig de la crisi

El periodisme és una professió travessada per moltes crisis. 
Durant l’acte, cap dels discursos va negar quelcom que sem-
bla evident: la crisi del paper, la crisi econòmica i els moments 
d’incertesa global per la guerra d’Ucraïna i la pandèmia són 
sempre un fre a qualsevol iniciativa innovadora.

Malgrat això, Espai Línia va presentar-se com un projecte am-
biciós. “El mitjà de comunicació total ja no pot ser només en 
digital o en paper”, deia Centol. L’editor del Grup Comunicació 
21 va anar un pas més enllà en reivindicar que el nou projecte 
vol ser un espai “on passin coses que tinguin repercussió”.

La idea va ser compartida per Llombart, el qual, en un moment 
en què tot passa de pressa i a internet, va aplaudir un projecte 
com Espai Línia que reivindica la presencialitat i les coses fetes 
amb temps. Amb tot, el secretari de Difusió de la Generalitat de 
Catalunya va encoratjar els presents a la sala a donar suport 
al primer Centre de Comunicació de Proximitat. “Animo tothom 
a ajudar a omplir de vida Espai Línia perquè sigui un projecte 
d’èxit. Les paraules d’avui ara les hem de traduir en fets”, va 
concloure Llombart. (Fotografies: liniaxarxa.cat i amic.media)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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AMIC Directes, el concurs de joves 
creadors de contingut audiovisual en 
català
Per Redacció AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació ha presen-
tat avui, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, AMIC Directes, 
un concurs de joves creadors de contingut audiovisual en ca-
talà adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mitjà.

AMIC Directes proposa crear un contingut audiovisual a través 
d’una plataforma (Twitch, Youtube...) , d’una durada mínima de 
20 minuts, i tindrà dues categories de participació: territori i es-
ports. El concurs començarà al setembre i al desembre un jurat 
especialitzat realitzarà la selecció.

A la presentació la professora de Lingüística de la C i presiden-
ta del consell lingüístic assessor del Govern, Carme Junyent, 
ha destacat que l’objectiu és rehabilitar la llengua catalana de la 
forma més atractiva pels joves, ja que en definitiva són el futur.

A continuació, la filòloga i creadora de continguts audiovisuals 
a les xarxes socials, Gal·la Martí, ha remarcat que el concurs 
és molt interessant perquè ajudarà als joves a tenir referents 
en la seva llengua. També, la streamer de videojocs en català 
a Twitch, Laia Nerín, ha subratllat que el concurs contribuirà a 
normalitzar que el jovent pugui tenir un abast de contingut en 
català.

Organitza:
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ce-
lebra aquest any el seu 25è aniversari, i supera els 500 mitjans 
associats en suport paper i digital repartits pels diferents terri-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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toris de parla catalana, i que superen el 1.300.000 lectors i més 
de 13.000.000 de navegadors únics.

Precedent a AMIC Directes
Entre els seus valors, l’AMIC des de fa 14 anys fomenta l’ús 
de la llengua catalana entre els més joves a través del concurs 
literari “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” que a la 
darrera edició va batre el rècord de participació amb 4.493 es-
tudiants inscrits de més de 280 centres educatius de Catalunya, 
País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord i Aragó. El 
concurs consisteix a crear una història de tres capítols en català 
individualment o en grup de fins a tres persones, a partir d’un 
dels inicis que se’ls hi proposa des de l’organització.

L’Ara, Abacus, La Vanguardia i 
l’empresa editora de Nació Digital, els 
més beneficiats per la nova subvenció 
de la Generalitat
Per Vilaweb

S’han publicat les subvencions a projectes per a mitjans de co-
municació atorgades enguany per primera vegada pel Depar-
tament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els 
mitjans que reben més diners són el diari Ara i La Vanguardia, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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entre els quals s’escola el grup Abacus, que rep una gran sub-
venció per un mitjà que encara s’ha de crear. La suma dels 
mitjans de Novapress Edicions, l’empresa editora de Nació Di-
gital, el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa, els situa en el 
segon lloc de la classificació.

(...)

Les principals quantitats atorgades són les següents:

–Diari Ara. 525.000 euros per dos projectes: un de “millora de 
l’edició, la distribució i la promoció del diari Ara en paper” i l’altre 
“d’innovació per a la transformació digital del diari Ara”.

–Abacus. 490.000 euros per “Abacus Media: una nova plata-
forma digital per a enfortir la premsa local a Catalunya”. Abacus 
es va fusionar l’any passat amb el grup Som i ara té de director 
general Oriol Soler. Aquesta plataforma, Abacus Media, encara 
no existeix.

–La Vanguardia. 436.000 euros per un projecte titulat “La Van-
guardia, projecte de futur”.

–El Nacional. 330.000 per dos projectes sobre un “diari econò-
mic”.

–El Periódico. 325.000 euros per un projecte titulat “Millora del 
coneixement de l’usuari, amb continguts personalitzats i comu-
nicació segmentada”. El mateix grup editor també rep 40.000 
euros pel diari Sport.

–Nació Digital rep 210.000 euros per un projecte titulat “re-
llançament de Nació Digital”. Aquest diari ha estat adquirit per 
l’empresa editorial del Diari de Terrassa i del Diari de Sabadell, 
que reben respectivament 175.000 i 120.000 euros. La suma 
dels diners rebuts per les tres capçaleres és de 505.000 euros, 
que situaria Novapress Edicions com la segona més beneficia-
da.

–El Punt Avui rep 156.900 euros, una quantitat superior a la 
que reben el Diari de Tarragona, el Diari de Girona i Regió7, 
que, malgrat presentar projectes molt diferents, reben 100.000 
euros cadascun. VilaWeb va decidir de renunciar a la subvenció 
per projectes de la Generalitat. (Fotografia: iSabadell)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Grupo Godó va triplicar el benefici 
d’explotació el 2021

L’any passat Grup 
Godó de Comunicació 
va generar un benefici 
d’explotació de 6,189 mi-
lions d’euros, xifra que 
més que triplica els 1,847 
milions de l’any 2020 se-
gons la informació reco-
llida als comptes anuals 
consolidats, dipositades 
al Registre Mercantil.

En la millora de l’explotació 
del grup editor de La Van-
guardia, cal destacar, d’una 
banda, la lleugera millora 

dels ingressos d’explotació de l’1% i la reducció de les despeses de 
personal, i, de l’altra, els resultats extraordinaris generats per la venda 
d’Emissions Digitals de Catalunya, que emet el canal autonòmic de 
TDT 8 TV, i que va generar un benefici superior als 4 milions d’euros.

El benefici abans d’impostos de l’exercici va pujar a 2,960 mi-
lions d’euros, que contrasten amb les pèrdues superiors als 11 
milions de l’any anterior.

Amb posterioritat al tancament de l’exercici 2021, Grupo Godó 
de Comunicació es va desprendre del 20% que tenia a Prisa 
Radio, en una operació valorada en 45 milions d’euros. (Font i 
infografia: Digimedios)

World News Media Congress 2022, a 
Saragossa
El World News Media Congress és la reunió anual més impor-
tant de líders dels mitjans de comunicació i ho és des de 1948. 
Està organitzat i organitzat per WAN-IFRA, l’Associació Mun-
dial d’Editors de Notícies, en un lloc diferent cada any. Normal-
ment, entre 700 i 1500 responsables de la presa de decisions 
de més de 80 països han assistit a l’esdeveniment físic. Quan 
el Congrés es va veure obligat a ser virtual, més de 1.000 líders 
de mitjans de comunicació, de 80 països, es van unir a les dis-
cussions en línia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/the-banker-elegeix-caixabank-banc-de-lany-a-espanya-2021_ca.html?id=43169


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Congrés acull importants reunions de la comunitat i enguany 
ens farà a Saragossa el proper mes de setembre. Els editors en 
cap es reuneixen al Fòrum Mundial d’Editors anuals i Women 
in News es reuneixen per a la seva cimera anual. Us convidem 
a obtenir més informació sobre el World News Media Congress 
2022 amb el seu fulletó informatiu. CLICAR AQUÍ  (Font: MAE . 
infografia: WAN-IFRA)

Es posa en marxa la Càtedra UPF 
Futurs de la Comunicació
La Universitat Pompeu Fabra impulsa la Càtedra UPF Futurs 
de la Comunicació, que té com a principal objectiu sumar es-
forços entre els diferents actors del sector comunicatiu –públics 
i privats– per fomentar la recerca col·lectiva en aquest àmbit i 
poder entendre els escenaris possibles i probables, en benefici 
de tota la societat. El projecte compta inicialment amb 14 em-
preses (entre les quals l’AMIC i el diari Ara) i institucions cofun-
dadores, però resta obert a noves incorporacions. 

“Des del Departament i la Facultat de Comunicació de la Univer-
sitat hem impulsat aquesta càtedra en plantejar-nos una necessi-
tat: ser capaços de mirar amb actitud prospectiva sobre el futur de 
l’espai comunicatiu”, explica el director de la Càtedra i el Depar-
tament, Jordi Balló. La idea és que els resultats siguin integrats 
per les empreses i al mateix temps esdevinguin un coneixement 
adquirit pel conjunt de la societat i dels sectors implicats. “Aques-
ta línia col·laborativa i bidireccional defineix la posició del Depar-
tament de Comunicació de la UPF en totes les iniciatives que em-
prenem respecte a la transferència de coneixement. I no ho fem 
amb actitud retòrica, sinó amb resultats tangibles”, va defensar.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La voluntat de la càtedra és avançar en el foment de la recerca 
sobre els models econòmics que han de sostenir els serveis de 
comunicació, i sobre l’apropiació de la innovació tecnològica en 
la producció, la distribució i l’ús d’aquests serveis; fomentar el 
debat entre professionals sobre els futurs de la comunicació, 
i ajudar les universitats i els centres d’ensenyament a revisar 
els models formatius per tal que l’alumnat estigui ben preparat. 
(Font: Comunicació21)

Pla de lands alemanys per salvar la 
distribució de diaris de paper 

Diversos estats federals alemanys posaran en marxa un pla per 
garantir el subministrament de premsa periòdica, una mesura 
que arriba després de les reivindicacions del sector, que tem 
que l’alça dels costos acabi de donar la punta a les edicions im-
preses. El govern de coalició també s’ha compromès a garantir 
el subministrament nacional de productes de premsa periòdica 
i actualment està examinant les mesures adequades que pot 
engegar.

En vista del ràpid augment dels costos del paper, l’energia i els 
salaris, “s’han de prendre mesures ràpidament”, indiquen els 
editors de premsa alemanys. “Si no es proporciona el finança-
ment adequat amb promptitud, ja no serà econòmicament via-
ble a moltes parts d’Alemanya lliurar la premsa. Hi ha el risc 
que es tanquin moltes edicions de diaris i revistes. Aquesta 
amenaça a la diversitat de la premsa també seria un perill per a 
la societat en conjunt”, van explicar les associacions d’editors. 
(Font: Laboratorio de Periodismo)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els mitjans digitals ja aglutinen el 40% 
de l’audiència informativa total
Per Prnoticias

 La notorietat dels mitjans digitals espanyols continua creixent 
de manera destacada: ja aglutinen el  40% de l’audiència in-
formativa total a Espanya. Els  generalistes  en línia  han in-
crementat la seva audiència  un  49%  des del 2017 i, molt per 
sobre, els  mitjans digitals especialitzats  ho han fet en un  81%  
des del mateix any.

Són algunes de les xifres que desvetlla el  Panell d’Audiències 
2015-2021  elaborat per  Rebold, companyia de màrqueting i 

comunicació que dissenya solucions innovadores a partir de la 
intel·ligència de la data i la planificació estratègica. L’informe 
aporta una visió de l’evolució del consum informatiu multicanal 
a Espanya durant els darrers anys i dóna claus sobre les ten-
dències principals.

“Amb aquesta anàlisi volem ajudar les marques a comprendre 
quins canals i mitjans utilitzen els ciutadans per informar-se, i 
les tendències que apunta aquest comportament dinàmic, per-
què les empreses puguin posicionar-se davant de la societat”, 
explica  David Cascante, Country Manager de Rebold Commu-
nication Espanya.

Mitjans digitals.- Els mitjans  en línia  van iniciar el 2017 una 
tendència creixent, que els ha portat a  liderar el consum in-
formatiu des del 2019. Els  mitjans digitals van incrementar de 
manera general la seva notorietat l’any passat un 4% respecte 
al 2020.

Els mitjans  generalistes  en línia  moderen el seu creixement 
i pugen un 3% el 2021.  Els  especialitzats avancen  un  5%  
respecte al 2020. Sobretot, els relacionats amb salut, família i 
ocupació.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Els  mitjans que tenen notícies reservades a subscriptors ja su-
posen el 36% dins del top de mitjans amb més audiència el 
2021.

Mitjans impresos.- Els  mitjans impresos, diaris i revistes  han 
deixat un 14% d’audiència  l’any passat. La caiguda és més 
aguda als  diaris, que  perden un 28% de lectors  el 2021 i acu-
mulen un  descens del 54% des del 2015.

Les  publicacions més especialitzades i menys exposades a 
l’actualitat i la demanda immediata resisteixen millor  (decora-
ció, estil de vida, família i salut, lleure i cultura, alimentació).

Ràdio.- Els  espais informatius de ràdio consoliden la recupe-
ració aconseguida el 2020,  quan es van convertir en una font 
d’informació important a partir de l’estat d’alarma. Acumulen 
una recuperació del 9% des del 2018.
Els  trams horaris de 8:00 a 10:00 del matí recuperen el lide-
ratge; les  principals emissores  guanyen un 11% d’oients en 
aquesta franja.

Els més grans de 55 anys representen la meitat dels oients dels 
principals espais informatius.

Televisió.- Els  principals canals de TV nacional oberta perden 
un 11% d’audiència. Torna la  tendència descendent  que estan 
experimentant des del 2015. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe  Panell d’Audiències 
2015-2021, elaborat per  Rebold. CLICAR AQUÍ (Fotografia: 
iSabadell)

El Mundo, El Español i La Vanguardia, 
al podi de la premsa segons 
ComScore
Comscore també ha fet públic el rànquing de mitjans del mes 
de juny passat. El primer lloc de mitjans de comunicació, igual 
que ja passa al rànquing de GFK DAM, l’ocupa 20minutos, amb 
2,6 milions visitants diaris de mitjana, seguit de Marca, amb 2,3 
milions de visitants diaris de mitjana. La tercera posició és per 
a El Español, amb 2,1 milions.

Aquest és el rànquing, en milions de visitants diaris (000), de 
Comscore del mes de juny passat: 20minutos.es 2,620; mar-
ca.com 2,313; elespanol.com 2,120; as.com 2,042; elmundo.
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es 2,032; elpais.com 1,849; lavanguardia.com 1,655; okdiario.
com 1,516; elconfidencial.com 1,495; hola.com 1,387; amazon.
es 1,336; abc.es 1,300; mundodeportivo.com 1,219; huffington-
post.es 1,194; larazon.es 1,160; elnacional.cat 1,051.

Segons les dades del mes de juny, El Mundo aconsegueix 18,3 
milions de visitants únics en mòbil (el dispositiu en què es pro-
dueix més consum de mitjans); El Español, suma 17,8 milions 
de visitants únics en mòbil, amb un augment del 2% respecte 
al mes anterior, una xifra que suposa un augment de gairebé 
el 2% respecte del mes anterior. En tercer lloc del pòdium tro-
bem La Vanguardia, amb 17,2 milions després d’una caiguda 
del 3%. Són dades de ComScore, anterior mesurador oficial de 
l’audiència digital a Espanya. (Font: MAE)

Barcelona, “seu permanent” del MWC 
més enllà de 2030
 
El Mobile World Congress (MWC) té una llarga vida per davant 
a Barcelona, més enllà de 2030. Els màxims responsables de 
l’organització del congrés i de les institucions públiques han 
dibuixat un escenari de “seu permanent” a la capital catalana 

gràcies a la signatura d’un nou contracte amb clàusules sim-
plificades.

Així, l’acord blinda la permanència fins 2030 i permetria fer 
renovacions exprés després d’aquesta data, a fi de facilitar 
l’extensió de la relació. “És emocionant continuar la nostra re-
lació amb Barcelona fins al 2030, i més enllà, potser per sem-
pre”, ha assegurat Mats Granryd, director general de GSMA, en 
declaracions recollides per ACN. Al cap de 16 anys de congrés 
del mòbil a Barcelona, ha admès, “és difícil pensar en un sense 
l’altra”. Ho ha dit al seu discurs durant l’acte de presentació de 
l’acord pels propers vuit anys de la fira al recinte de Montjuïc.
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Entre molts altres aspectes, l’acord inclou bloquejar 25.000 pla-
ces hoteleres quan se celebra el congrés –en temporada baixa 
turística– per assegurar un fàcil allotjament dels assistents. 
També manté en peu la previsió ampliar el recinte de Gran Via 
el 2026 –les obres comencen aquesta tardor–, la col·laboració 
amb els principals sectors econòmics de Barcelona i el rol de la 
Mobile World Capital.

Un altre element clau per la “seu permanent” és l’increment 
del diner públic: Generalitat, Estat i Ajuntament de Barcelo-
na aportaran 3 milions més cadascuna, arribant a 8 per cap. 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcat que la firma 
de l’acord “projecta aquesta història d’èxit, que no és només 
passat sinó una aposta de futur, amb vocació d’estabilitat i man-
teniment més enllà del 2030”. Les dificultats durant la pandèmia 
“han enfortit la confiança” entre organitzadors i institucions, se-
gons ella. 

L’edició d’aquest any del Mobile World Congress va tenir un 
impacte econòmic positiu de 267 milions d’euros i va gene-
rar 7.100 llocs de treball a temps parcial, segons va revelar 
John Hoffman, CEO de la GSMA, organització responsable de 
l’esdeveniment. El directiu va valorar molt positivament les xi-

fres en el sentit que superen les previsions que va fer públiques 
l’entitat abans de la celebració del congrés (Font: El Món – fo-
tografia: El Economista)

Al juny, el nombre de visitants únics a 
Internet va créixer fins als 36,7 milions 
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El mes de juny de 2022 el nombre de visitants únics a Inter-
net va ser de 36,7 milions, fet que suposa 977.000 de visitants 
més que el mateix mes de l’any passat, un 3% més assenyala 
l’Informe Barlovento Comunicació de Juny 2022.

El rànquing de visitants únics i temps el lidera Google Sites 
amb 36.463.000 visitants únics, seguits de Facebook amb 
33.925.568 i Microsoft Sites amb 30.709.000. En quarta po-
sició hi ha Unidad Editorial amb 27.634.000 i Prensa Ibèrica 
amb 25.801.000 mentre  atresmedia va aconseguir interessar 
25.764.000 per davant de PRISA amb 25.525.000 i Amazon si-
tes amb 25.369.

El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe de Barlovento Co-
municación, corresponent al mes de juny d’enguany. CLICAR 
AQUÍ. (Font: MAE – infografia: Barlovento)
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Més de 44 milions d’euros en 
publicitat institucional de l’estat per al 
2023
Per Revista Anuncios

A la mateixa sessió de Consell de Ministres de fa dues setma-
nes, en què es va presentar l’ Informe de Publicitat i Comuni-
cació Institucional corresponent al 2021, es van aprovar també 
els pressupostos per a una sèrie de campanyes a realitzar el 
2023 (i que en formaran part del Pla de Publicitat i Comunicació 
Institucional corresponent al proper exercici), per un import que 
supera els 44 milions d’euros.

Aquestes són les campanyes i pressupostos aprovats:

• 11,16 milions d’euros per a la campanya de seguretat viària de 
la DGT (Ministeri d’Interior).

• 9 milions d’euros per a la campanya de la renda (Agència 
Tributària, Ministeri d’Economia i Hisenda).

• 8,1 milions per a la campanya de conscienciació sobre ciber-
seguretat (Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital).

• 7 milions per a la campanya de conscienciació sobre les diver-
ses formes de violència de gènere (Ministeri d’Igualtat).

• 4 milions per a la campanya de Xarxa de Camins Naturals 
d´Espanya (Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació).

• 4 milions per a difusió dels beneficis de transició energètica 
(Ministeri per a la Transformació Ecològica i Repte Demogràfic)

• 2,8 milions sobre conscienciació de coresponsabilitat entre 
dones i homes a les cures (Ministeri d’Igualtat).
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• 2 milions d’euros per a la campanya de serveis d’interès públic 
que influeixen a la qualitat de vida de la ciutadania (Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana)

• 2 milions per a la promoció d’aliments d’Espanya (Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació).

• 1 milió per a campanya de cures de llarga durada (Ministeri de 
Drets Socials i Agenda 2030).

• 1 milió per a sensibilització sobre serveis socials públics (Mi-
nisteri de Drets Socials i Agenda 2030).

• 750.000 euros per a la campanya dajuts a la política agrícola 
comuna (FEGA, Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentació).

Respecte a 2021 (sobre el que es publicarà aviat una anàlisi 
dins del Rànquing InfoAdex-Anuncis d’Anunciants, el muntant 
destinat a comunicació institucional per part de l’Administració 
Central va superar els 42,5 milions de euros (11,06% menys 
que el manejat el 2020), repartits en un centenar de campan-
yes. El nombre de campanyes dutes a terme el 2021 sumen 31 
més que les realitzades un any abans (un 44,9% més), encara 

que 68 menys de les planificades al pla per a aquest exerci-
ci (46,2% menys), amb una reducció d’un 65% sobre el pres-
supost estimat al Pla de Publicitat i Comunicació Institucional 
2021. (Infografia: Marketing Directo)

Giró veu “inatacable” la gestió de la 
publicitat institucional del Govern

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha defensat 
aquest dimecres en el ple del Parlament la política de publici-
tat institucional del Govern. Giró ho ha fet en resposta a una 
interpel·lació de l’extrema dreta de Vox que acusa la Generali-
tat de “comprar mitjans”. Giró ha explicat que cal diferenciar en-
tre els ajuts i subvencions de la Secretaria de Mitjans de Comu-
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nicació de Presidència —que ha recuperat enguany el capítol 
de projectes, aturat fa deu anys— de la publicitat institucional, 
que gestiona Economia, segons explica Joan Antoni Guerrero 
Vall a El Món.

Per l’any 2022, Giró ha informat que el Govern té un pressupost 
de 29 milions d’euros més IVA. Aquest pressupost el gestiona 
la Secretaria de Difusió. Aquests 29 milions d’euros suposen 
un 0,076% del pressupost total de la Generalitat i es corres-
pon amb aproximadament 4,6 euros per cada ciutadà. Giró ha 
comparat aquesta despesa amb la de la Junta de Castilla y 
León —governada pel PP i Vox—, que també destina 12 milions 
d’euros a publicitat institucional, xifra que suposa 4,5 euros per 
habitant. Giró ha considerat que el nivell de despesa en publici-
tat institucional “no és exagerat”.

El conseller ha afegit a més que no coneix cap administració, 
inclosa l’estatal, que gestioni la publicitat “amb la professiona-
litat amb la que ho fa la Generalitat”. Giró ha comentat que “no 
hi ha cap govern que sigui tan transparent” i ha recordat que la 
Generalitat publica una memòria anual exhaustiva. El conseller 
ha lamentat que això no existeixi en el cas de la Moncloa.
Giró també ha defensat que la Secretaria de Difusió treballa 

amb criteris estrictament tècnics i ha afegit que la gestió del 
Govern en aquest tema és “inatacable”. El conseller ha negat 
qualsevol favoritisme per qüestions ideològiques i ha recordat 
que l’any passat es va posar publicitat institucional en 800 mi-
tjans de línies editorials diferents. (Font: El Món – infografia: 
Turisme de Catalunya)

I2p: Augmenta un 2,3% la inversió 
publicitària del primer semestre

 

Acabem de rebre l’informe Índex Inversió Publicitària, Primer 
semestre 2022, de i2p  Media Hotline, que dirigeix Enric Yar-
za. Segons el treball, la inversió publicitària durant el primer 
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trimestre del 2022 ha augmentat un 2,3% en relació amb el ma-
teix període de l’any anterior, assolint la xifra de 2.923,9 milions 
d’euros, davant dels 2.857,4 milions del 2021.

Pel que fa a les Xarxes Socials: són el segon i tercer mitjà 
per volum (després de la televisió), creixent un 3,5 i 6,5 res-
pectivament, representant la suma de tots dos un 35,7% de 
participació.

Els mitjans digitals: es mantenen plans, aconseguint 366,5 
milions d’euros i un 12,5% de participació de mercat, i retroce-
dint 0,3 punts de participació.

La Ràdio augmenta un 9,1%, arriba als 189,4 milions d’euros 
davant dels 173,6 milions del mateix període de l’any anterior

La Premsa creix un 3,6% fins a assolir els 151,0 milions d’euros. 
Les Revistes arriben als 36,4 milions d’euros, representa un 
augment del 0,9%, i els Dominicals baixen un 1,8%.

Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’informe bàsic i2p, de 
Media Hotline i Arce Media. CLICAR AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: Media HotLine)

Agències de publicitat i sindicats 
signen un acord salarial per fer front a 
la inflació

D’acord amb el conveni col·lectiu de les agències de publicitat, 
aquest exercici els sous dels empleats haurien d’haver pujat un 
6,5% per la inflació. Però al començament d’any la patronal ja 
va manifestar als sindicats dificultats econòmiques per procedir 
a aquest increment. Tot seguit, van començar les negociacions, 
que han durat diversos mesos.

L’acord a què han arribat patronal i treballadors consisteix a 
aplicar un increment del 4% per a les taules salarials i les dietes 
durant cada any de vigència de l’acord. És a dir, des d’aquest 
mateix any fins al 2025, amb caràcter retroactiu des de l’1 de 
gener del 2022. Finalitzat aquest període, les agències revisa-
ran l’IPC total d’aquests quatre anys i si excedeix el 16% ja 
abonat, ho compensaran amb una paga addicional el gener de 
2026, que se sumarà també a les bases de càlcul per a aquest 
any. (Font: La Publicidad)
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Creix el salari mitjà dels joves a les 
agències de publicitat

Dos de cada tres professionals d’agències entrevistats s’han man-
tingut a la mateixa agència i el mateix càrrec a l’últim any. A més, 
més de la meitat declara que els seus salaris bruts anuals s’han 
mantingut (64% a agències de mitjans i 51% a agències creatives). 

Aquestes són algunes de les conclusions abocades al 12è  Salary 
Scope, l’11è per a les agències de mitjans, d’Scopen. L’estudi s’ha 
dut a terme gràcies a la participació de 1.178 professionals –684 
d’agències creatives i 494 agències de mitjans–, de 72 càrrecs di-
ferents.

L’informe mostra que  més del 40% dels professionals afirmen haver 
tingut augments salarials —un 30% a les agències de mitjans—. La 
dada del salari mitjà, no obstant, baixa globalment a les agències, 
amb una mitjana del 6,6%, sobretot en el cas de les agències creati-
ves, a causa del descens en la remuneració dels directius.

El salari brut mitjà dels professionals de les agències creatives 
és, el 2022, de  50.700€, enfront dels 52.200€ del 2020 (un 2,9% 
menys). En el cas de les agències de mitjans, passa dels 65.300€ 
als 58.600€ (un 10,3% menys).

Les directives de la mostra d’aquest any creixen en  nou punts res-
pecte a l’edició del 2020 , gairebé igualant-se al del nombre d’homes 
directius entrevistats (47% vs. 53%). La bretxa salarial entre els di-
rectius es manté, amb un 17,4%, i és menor (13,7%) en els llocs no 
directius. A les agències de mitjans, per altra banda, és la primera 
vegada que trobem  més directives que homes  (53% vs. 47%), on 
la bretxa salarial és del 13% (9% el 2020). Als llocs no directius, la 
bretxa és menor (8,2%).

Podem conèixer al detall l’estudi Salari Scope Espanya 2022, 
d’Scopen. CLICAR AQUÍ.  (Font i infografia: Scopen)
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Agències, anunciants i productores 
consensuen un acord de bones 
pràctiques en producció publicitària

L’Associació d’Agències de Creativitat Transformadora (ACT), 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) i l’Associació de Pro-
ductores de Cinema Publicitari (APCP) han segellat un acord 
de bones pràctiques sobre el procés de producció publicitària.

Després de gairebé de dos anys de treball, per primer cop les 
tres parts han arribat a un consens sobre tres documents con-
siderats clau: el brífing, la memòria i el contracte de producció, 
que juntament amb una sèrie de principis bàsics conformen 
l’acord de bones pràctiques, expliquen en un comunicat.

Els documents intenten recollir les principals inquietuds i neces-
sitats de l’ecosistema de la producció audiovisual publicitària, 
mantenint la voluntat d’implementar aquest primer acord amb 
altres posteriors que afavoreixin “la modernització, l’eficàcia i la 
transparència” en el sector. (Font: Comunicació21)

El 93% dels professionals dels mitjans 
planeja fer servir publicitat d’àudio 
digital

El mercat de la publicitat en format àudio continuarà creixent els 
propers anys i així ho apunta l’estudi Amplificació de la qualitat 
dels mitjans en àudio digital 2022. Aquest informe, realitzat per 
l’empresa Integral Ad Science (IAS) juntament amb l’institut de 
recerca d’opinió YouGov, està basat en les opinions de dife-
rents professionals de mitjans nord-americans, que analitzen 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

la situació actual de la publicitat en àudio , quins riscos s’han 
de combatre i com es pot assegurar la qualitat en aquest tipus 
de formats.

L’estudi demostra que el 93% dels professionals del sector màr-
queting planeja invertir en publicitat d’àudio digital aquest any, 
i el 63% confia que aquest tipus de formats augmentin el rendi-
ment i la marca, contribuint així a l’èxit general dels anunciants. 
La majoria (73%) confia que la publicitat programàtica en anun-
cis d’àudio millorarà l’eficiència i l’escalabilitat.

Com assenyala aquest estudi, el 45% dels enquestats recla-
ma millors eines per comparar el rendiment de les campanyes 
d’àudio, pantalla i vídeo en el futur, així com una estandardit-
zació dels criteris d’«audibilitat» , que fins ara no han estat su-
ficients per poder comparar-los amb la visibilitat. Podeu am-
pliar la informació amb l’estudi Receptividad de la Publicidad 
en Redes Sociales, d’IAS. CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Antevenio)

La nova llei audiovisual permet la 
publicitat d’alcohol de més de 20º a 
TV

La nova Llei General Audiovisual assenyala que les begudes de 
menys de 20º podran emetre’s entre les 20.30 i les 5.00 hores 
per Tv i “fora d’aquest horari quan aquestes comunicacions co-
mercials audiovisuals formin part indivisible de l’adquisició de 
drets i de la producció del senyal a difondre”.

FACUA-Consumidors en Acció lamenta que la nova normativa 
suposi un autèntic retrocés en polítiques de defensa i foment 
de la salut de la ciutadania i la reducció del consum d’alcohol, 
eliminant prohibicions sobre les quals ja hi havia un consens 
generalitzat a la societat, i alineant-se amb la indústria de les 
begudes alcohòliques en perjudici dels ciutadans. (Font: MAE)
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Les aplicacions mòbils podrien ser 
la clau per augmentar la retenció de 
subscripcions digitals?
Per Justin Eisenband i Zachary Kempner / Associació Interna-
cional de Mitjans de Notícies (INMA)

 

Amb les bases de subscriptors cada cop més saturades, els 
editors s’han de treballar encara més per atraure nous lectors 
que estiguin disposats a pagar pel contingut. Els gegants de 
l’economia de les subscripcions com The New York Times i Net-

flix han vist el creixement dels seus subscriptors lent o dismi-
nuït, fet que ha portat molts del sector a reavaluar on assignar 
els recursos de subscripció digital.

Amb el canvi dinàmic, els editors han passat de l’adquisició a 
la retenció. Per minimitzar la rotació mensual, els editors bus-
quen maneres d’establir relacions significatives i habituals amb 
els subscriptors de pagament actuals. Molts s’han duplicat en 
diverses estratègies de retenció que ajuden a augmentar el va-
lor de la subscripció percebut, com ara butlletins de notícies 
per correu electrònic, contingut només per a membres o altres 
avantatges de valor afegit per als subscriptors.

Una àrea on els editors poden estar invertint poc és la que la 
majoria de subscriptors ja tenen al seu abast: l’aplicació mòbil. 
El món s’està movent ràpidament cap al mòbil. Segons una en-
questa recent del enquesta recent del Pew Research Center, 
el 97% dels adults nord-americans tenen un dispositiu mòbil i 
passen una mitjana de més de quatre hores al dia al dispositiu. 
D’aquest temps, el 88% es gasta en aplicacions mòbils men-
tre que només el 12% es gasta en web mòbil, segons segons 
eMarketer. A més, l’usuari mitjà de telèfon intel·ligent passa 
temps en nou aplicacions mòbils al dia.
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En poques paraules, per augmentar el consum de contingut 
habitual entre la vostra base de subscriptors, voleu que la 
vostra publicació sigui una d’aquestes nou aplicacions.

Aquí us presentem algunes raons per les quals invertir 
en experiències d’aplicacions mòbils sòlides pot millorar 
l’experiència dels subscriptors i, per tant, millorar la reten-
ció.

Les aplicacions mòbils redueixen la fricció.- Tot i que la 
majoria de llocs web d’escriptori tenen un disseny responsiu 
que s’adapta als navegadors mòbils, l’experiència pot ser lenta, 
maldestra i frustrant, ja que la majoria de llocs web no estan 
totalment optimitzats per a mòbils. A més, requereix que els lec-
tors facin diversos passos per arribar al resultat desitjat: obriu 
els navegadors, introduïu l’URL, feu clic a un article, inicieu ses-
sió i, a continuació, repeteixi tot el procés quan torneu a llegir 
el següent article.

Una aplicació mòbil autònoma elimina gran part de la fricció de 
l’experiència d’un usuari. Una empenta, i el lector torna a on ho 
va deixar.

Les aplicacions mòbils natives augmenten la freqüència de 
visites.- Les aplicacions mòbils desbloquegen un nou conjunt 
d’eines perquè els editors arribin als seus subscriptors. El més 
important d’aquests són les notificacions push mòbils. Igual que 
els butlletins de notícies per correu electrònic, les notificacions 
push augmenten la participació enviant alertes personalitzades 
i rellevants directament a la pantalla d’inici dels dispositius mò-
bils dels lectors.

Això pot ajudar els editors a establir una relació sòlida amb el 
seu públic i crear hàbits que augmenten la probabilitat que un 
usuari torni regularment a l’aplicació i continuï pagant per una 
subscripció.

Les aplicacions mòbils augmenten el reconeixement de la 
marca.- Una aplicació mòbil pot ser un poderós ambaixador de 
la marca. Per exemple, un editor obté una visibilitat significativa 
i una ment compartida quan col·loca el seu logotip al dispositiu 
dels lectors. Cada vegada que es desbloqueja el dispositiu, el 
logotip estarà present, recordant al lector la marca.
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A més, quan els lectors utilitzen l’aplicació per accedir al con-
tingut, estan exposats regularment a la marca i els missatges 
de l’editor. Aquesta visibilitat constant pot ajudar a augmentar la 
consciència i la lleialtat de la marca, donant lloc a un augment 
dels subscriptors i a una reducció de la rotació.

En el panorama mediàtic altament competitiu actual, una apli-
cació mòbil pot ser una eina fonamental per als editors que bus-
quen desenvolupar la seva marca i augmentar el valor de vida 
del client.

Les principals editorials han reconegut el retorn de la in-
versió.- Editors com The Washington Post han augmentat re-
centment la seva inversió en el seu equip d’aplicacions mòbils 
i l’estratègia per allunyar els ulls de l’escriptori i cap al mòbil. 
Aquest és el resultat de les dades internes que apuntaven a 
un augment de la freqüència de visites i un major valor de vida 
dels subscriptors per a aquells que utilitzaven l’aplicació mòbil 
en comparació amb els que només llegeixen The Washington 
Post a l’escriptori.

En general, hem vist el mateix. Els avantatges d’invertir en una 
aplicació mòbil poden tenir un impacte material en la retenció 

i ajudar-vos a arribar als lectors on passen el temps. Les apli-
cacions també redueixen la fricció per als usuaris, facilitant-los 
l’accés al vostre contingut.

En última instància, aprofitant millors maneres d’atraure els 
subscriptors, els editors tindran una base de subscriptors més 
compromesa que tingui una voluntat de pagament més alta i 
que tingui menys probabilitats de patir. (Fotografia: PQS)

Google llançarà a la tardor l’eina per 
la qual pagarà als mitjans per les 
notícies
Després de Google News arribarà Google News Showcase. 
Així assenyalaven nombrosos mitjans de comunicació el pla 
que maneja la multinacional nord-americana dins Espanya. 
Després que el cercador de notícies tornés a obrir el 22 de juny, 
després d’un parèntesi de més de vuit anys, la companyia ha 
continuat treballant en aquest nou pas.

Segons ha pogut saber Confidencial Digital, l’empresa nord-
americana continua avançant en aquest programa de llicència 
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de continguts a través del qual Google pagarà als creadors de 
notícies perquè seleccionin els articles periodístics que vulguin 
incloure a les històries de Google News i Discover.

Fonts del sector assenyalen a ECD que encara no s’ha concre-
tat una data concreta. Tot i això, el ritme de treball apunta que 
el llançament d’aquesta nova eina nova es realitzarà aproxima-
dament durant la tardor. (Font: El Confidencial Digital)

La nova icona de Google que servirà 
per combatre el smishing

L’smishing -un SMS amb què un ciberdelinqüent simula ser una 
entitat legítima-  constitueix un obstacle per a qualsevol empre-
sa que realitzi aquest tipus de campanyes. Per això, per dotar 
de més credibilitat els enviaments de missatges corporatius, 

Google ha llançat un nou servei de verificació de SMS que ja 
està disponible a Espanya. Amb ell, els usuaris de SMS veu-
ran una insígnia verificada en rebre els missatges d’aquelles 
empreses que tinguin activat el servei de verificació als seus 
enviaments.

Aquestes empreses necessiten comptar amb els serveis d’una 
plataforma que faci campanyes de SMS professionals. En 
aquest sentit, Ignacio Espada, cap de Vendes de SMSpubli, 
destaca atès que “cada vegada són més les empreses que op-
ten per l’ús del SMS en les comunicacions amb clients, amb la 
verificació de Google les empreses podran aconseguir donar 
una garantia addicional de seguretat als usuaris i combatre el 
smishing”.

Segons un estudi recent conduït per la firma de cibersegure-
tat Kaspersky, el 91% dels ciberatacs es produeixen mitjançant 
phishing, és a dir, amb un correu electrònic que, en ser obert o 
clicats els seus hipervincles, permet al ciberdelinqüent accedir 
al correu del usuari, el dispositiu, i la informació personal contin-
guda en ambdós. (Font: Puro Màrketing – infografia: Euskatel)
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Ara podem descarregar qualsevol 
vídeo d’Internet amb webs, 
extensions, programes i eines del 
navegador

 

Els navegadors basats en Chromium (com són el Chrome de 
Google i l’Edge de Microsoft) tenen un truc perquè puguis des-
carregar vídeos fàcilment. Aquest truc no serveix per a Face-
book, Youtube o altres amb moltes visites (cal recordar que 
moltes webs inclouen vídeos externs a través de Youtube o 
grans plataformes i aquesta és la limitació d’aquesta opció), 
perquè tenen una protecció per evitar la drecera.

Cal entrar a la pàgina on està el vídeo que volem i prémer sobre 
Control + Majúscules + I alhora. Per això mateix, dins de Fire-

fox, s’ha de prémer sobre Control + Majúscules + C. Quan diem 
majúscules no ens referim al botó de “Bloq majús”, sinó al que 
t’ofereix una fletxa cap amunt per activar les majúscules.

A Edge i Chrome també pots utilitzar el teu ratolí per anar a 
“Opcions” i d’aquí a més eines i accedir a Eines per a desen-
volupadors. Podeu completar el procediment per a descarregar 
qualsevol vídeo d’Internet amb webs, extensions, programes i 
eines del navegador de d’aquest enllaç. (Font: Genbeta – info-
grafia: softzone)

Una aplicació gratuïta per controlar 
l’abús en línia
Els investigadors de la Fundació Thomson Reuters (TRF) acaben 
de llançar TRFilter, una aplicació web gratuïta  per ajudar els perio-
distes a fer front a l’assetjament en línia. L’aplicació se sincronitza 
amb el compte de Twitter d’un periodista i utilitza l’aprenentatge au-
tomàtic per identificar qualsevol comentari abusiu. TRFilter ofereix 
als usuaris dues coses: puntuacions de toxicitat que els permetin 
silenciar i bloquejar els agressors a escala i la possibilitat de crear 
informes amb qualsevol comentari i compte nociu identificat. (Font: 
Reuters Institute)
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La plataforma virtual per cuidar la 
salut mental dels periodistes
Per Infobae

 
María del Mar Cabra, que va realitzar una de les investigacions 
periodístiques més controversials dels darrers anys, l’escàndol 
dels Panamà Papers i pel qual va arribar a guanyar el premi 
Pulitzer, va estar en entrevista amb Infobae parlant sobre el 
projecte que juntament amb Google estan visibilitzant per con-
vèncer els periodistes sobre la importància de cuidar la salut 
mental.

Fins ara, s’ha pogut conèixer sobre els nivells d’estrès i altres 
trastorns emocionals que han arribat a experimentar els pe-
riodistes, segons la periodista, hi ha estudis que revelen que 
aquestes afectacions mentals en aquest gremi es troben en 
rècords històrics des que va començar la pandèmia.

El periodisme és una de les carreres que més feina sota pres-
sió de demanda, sumat a la manca d’atenció que s’hauria de 
prestar en aquest grup de professionals a la salut mental i emo-
cional, tant pels periodistes, com pels caps de redacció i els 
mateixos mitjans com a organitzacions.

És per això que la periodista, Mar Cabra, després d’haver ex-
perimentat en carn pròpia la síndrome del treballador cremat, 
l’estrès i altres afectacions emocionals durant la realització d’un 
dels seus èxits periodístics més grans, va decidir prendre’s un 
temps fora dels pisos de redacció i crear el propi projecte de 
salut mental i benestar digital per als professionals del perio-
disme.

Ella relata que encara que aquesta experiència va ser molt gra-
tificant com a professional, la va deixar summament esgotada 
físicament, mentalment i emocionalment.
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Mar Cabra, és una periodista que compta amb una llarga tra-
jectòria en el periodisme de recerca i dades, i ha arribat a dirigir 
equips sencers de redacció i periodistes en els darrers anys de 
la seva carrera.

Es podria dir que la cúspide de la seva carrera va ser amb la 
investigació dels Panamà Papers una investigació que va reve-
lar l’evasió fiscal de milionaris i polítics arreu del món. Com es 
va esmentar anteriorment, per aquest treball la periodista es va 
guanyar el reconeixement dels diferents mitjans internacionals, 
a més de rebre el premi Pulitzer.

A finals de l’any 2017, decideix donar una pausa a la seva ca-
rrera, i és quan pren la decisió de començar un projecte amb el 
seu coach espiritual, Kim Brese i una altra companya de treball 
anomenada, Aldara Martitegui.

Aleshores, a l’inici de la pandèmia, va néixer el projecte “The 
Self Investigation” amb què s’han aconseguit formar més de 
800 periodistes en salut mental i benestar digital perquè puguin 
gestionar les seves emocions.

Mar assenyala que “primer som persones i després som perio-
distes” fins i tot a través de “Self Investigation” la periodista va 
desenvolupar una aliança amb la Fundació Gabo, de Colòmbia, 
amb la qual van crear el taller “cuidar de mi i després periodista”.

“La salut mental és tabú sobretot entre periodistes, i no ens po-
dem oblidar que els periodistes han estat amb la pandèmia ex-
ponedors de primera línia, s’ha parlat molt de la feina dels met-
ges i de les infermeres, però no de la tasca de els periodistes. I 
a això s’hi afegeix una altra qüestió més, després de dos anys 
de pandèmia apareix la guerra d’Ucraïna i llavors això ha estat 
com la gota que va fer vessar el got de moltíssims companys, 
sobretot els que estan en redacció”, va afirmar a Infoabe.

El projecte de Mar Cabra, ha tingut tal impacte dins del gremi de 
professionals que ha decidit fer ús de la tecnologia per convertir-
lo en una plataforma a què milers de periodistes poden accedir 
des de qualsevol part del món per mitjà de l’internet.

Per a aquesta segona etapa del projecte, s’ha comptat amb el 
finançament de la Unió Europea per mitjà de la iniciativa Stars 
for media amb què van crear el lloc a internet, els vídeos i els 
materials de suport digital. Ara, però, Mar Cabra i les seves sò-
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cies s’han aliat amb Google per tal de fer aliances estratègiques 
i campanyes que els permeti arribar a 1.000 periodistes per a 
finals d’aquest any.

Els periodistes dels mitjans associats a l’AMIC que hi estiguin 
interessats poden rebre més informació des d’aquest link. (In-
fografia: Fedefarma)

La CE dona suport a la distribució de 
la premsa italiana amb 60 milions 

La Comissió Europea va donar llum verda el 8 de juliol passat 
al pla de rescat per a la premsa a Itàlia, que consta de 60 mi-
lions d’euros en ajudes públiques per assegurar la distribució 
de diaris.

En un comunicat realitzat per la Comissió i que recull l’Agència 
EFE, ha confirmat que la iniciativa té com a objectiu aconseguir 
la disponibilitat de diaris i revistes a tot el país transalpí, espe-
cialment a aquelles petites localitats on la distribució de premsa 
impresa resulta ser “més onerosa, costosa i requereix molt de 
temps per als editors”.

En paraules de la CE, la mesura és “necessària i adequada 
per aconseguir el desenvolupament del sector dels mitjans 
de comunicació, l’accés ampli a diaris i publicacions periòdi-
ques i la promoció del pluralisme mediàtic”. També considera 
l’organisme europeu que aquesta iniciativa és “proporcionada”, 
és a dir, “limitada al mínim necessari”, i que tindrà un impacte 
limitat sobre la competència i el comerç entre Estats membres”, 
per la qual cosa va donar el vistiplau al pla ajudes.

La Comissió ha aclarit que la mesura s’aplicarà únicament per a 
l’any fiscal 2021, dins d’un pla d’ajuts que atorga dret als editors 
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de publicacions periòdiques per sol·licitar un crèdit fiscal que 
cobreixi fins al 30% dels costos de distribució en què van incó-
rrer l’any 2020. (Font: MAE – infografia: anteprima)

L’Agència Efe aposta pel contingut 
multimèdia com a clau del futur

L’Agència Efe aposta pel contingut multimèdia com la clau per 
a la informació del futur, segons va dir dimarts passat el cap de 
l’Àrea del Servei d’Anglès de l’entitat espanyola, Javier Picazo, 
que va participar en un fòrum virtual de la Societat Interamerica-
na de Premsa ( SIP) sobre mitjans i noves tecnologies. Picazo 
va intervenir al panell “Intel·ligència Artificial per fer vídeos”, on 
va subratllar que l’automatització de processos en la generació 
de contingut informatiu serà de gran importància en els propers 
anys, especialment a l’àrea de vídeo de l’agència.

Va dir que la demanda de producció de vídeo és cada vegada 
més gran per part dels clients d’Efe, igual que la de disposar 
de forma simultània la informació que es genera, que dema-
nen arribi directament a les seves redaccions. “Els continguts 
d’intel·ligència artificial són bons, però el periodista, per vera-

citat, continua sent fonamental per a Efe”, va matisar Picazo, 
després de tancar la primera jornada d’una nova edició del 
fòrum virtual sobre l’ús de les noves tecnologies als mitjans de 
comunicació SIPConnect.

El president de la Comissió de l’Institut de Premsa de la SIP, 
Ernesto Kraiselburd, que també és organitzador d’aquest fòrum 
que es va clausurar anit, ha dit que l’objectiu de la iniciativa 
és oferir eines i formes noves que permetin als mitjans “mone-
titzar” els seus continguts” a través de les noves tecnologies. 
(Font: Newsroom Infobae)

Convocada la XXXIII edició del Premi 
Turístic Internacional Pica d’Estats

 El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha convocat 
el 33è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, 
Ràdio, Televisió i Internet, distribuït en 8 categories i dirigit als 
professionals de la informació i la comunicació que han publi-
cat o emès treballs periodístics en qualsevol gènere, extensió 
i format possibles (ràdio, televisió, premsa i Internet) sobre els 
atractius turístics del Pirineu i les Terres de Lleida.
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Els treballs s’han d ‘ haver publicat en el període comprès entre 
l’1 d’ octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022. En el cas 
dels treballs transmèdia, els autors només podran optar a una 
categoria, tret de la fotografia. Un mateix autor (o autors) podrà 
presentar un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant 
aquella que considerin que reflecteix amb més fidelitat el llen-
guatge del medi, a excepció de la fotografia, on es podrà optar 
en dues categories.

El premi es divideix en 8 categories en funció del suport del pro-
jecte: Premsa escrita, Ràdio, Televisió, Premsa especialitzada 
en viatges i turisme, Reportatge fotogràfic, Premsa internacio-

nal, Mitjans de comunicació local i Internet. El lector d’El Butlletí 
pot accedir a les bases del Premi Pica d’Estats des d’aquest 
enllaç. (Font: MAE – infografia: lamanyana.cat)

Formació al Col·legi de Periodistes

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs on line sense restricció horària. Del dilluns 12 de setembre 
al dimecres 12 d’octubre (12 hores) - El curs, a càrrec de Nerei-
da Carrillo, ensenya d’una manera molt pràctica com comunicar 
de forma innovadora i amb llenguatges multimèdia. Analitza-
rem alguns exemples tant de reportatges multimèdia com de 
comunicacions multimèdia per al món corporatiu i veurem com 
introduir aquests continguts innovadors tant als gabinets de 
comunicació com a les redaccions periodístiques. S’aprendran 
eines per elaborar imatges interactives, mapes per a internet o 
cronologies interactives.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs on line sen-
se restricció horària. Del dilluns 19 de setembre al divendres 
14 d’octubre (8 hores) - El vídeo és el contingut més consumit 
en smartphones i tablets. A més, es pot viralitzar fàcilment a 
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través de les xarxes socials. Dominant les aplicacions i tècni-
ques adequades, amb un smartphone es poden produir vídeos 
d’excel·lent qualitat. Els participants en aquest curs, dirigit per 
Jordi Flamarich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat 
professional.

Transparència Real: Comunicació i bona governança.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 21 de setembre (De 16.00h a 
18.00h) - La transparència exigeix una sèrie de consideracions 
i pràctiques perquè sigui realment efectiva com, per exemple, la 
qualitat informativa, la llegibilitat, la comprensió, etc. La trans-
parència real passa per un tractament adequat de la informació 
que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la parti-
cipació democràtica. En aquest webinar, impartit per Francesc 
Ponsa, entrarem en aquests tractaments de la informació públi-
ca per comunicar de manera transparent.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- Curs enregistrat (6 hores) - Si no vas po-
der assistir a aquest curs en directe, encara pots seguir-lo a 
través dels vídeos enregistrats. Aquesta formació, conduïda per 
Marta Aguiló, explica com definir el disseny dels continguts, què 
tenir en compte i quins recursos fer servir per millorar la gràfica 

de les nostres comunicacions a Instagram i totes les últimes 
novetats aparegudes recentment. Contacta a través de cfd@
periodistes.cat per accedir a les gravacions.

Com generar ingressos per al teu mitjà digital.- Curs en-
registrat (3 hores) - Si et vas perdre la sessió en directe, tens 
l’opció de veure el vídeo enregistrat. En aquest curs, Adrià Ca-
ballero dona una visió àmplia de totes les possibilitats de mo-
netització que existeixen per a projectes periodístics digitals re-
lacionats amb la creació de contingut; explica les diferents vies 
d’ingressos disponibles i quina és la millor manera de treballar 
per a cadascuna d’elles. Escriu a cdf@periodistes.cat per veure 
la gravació.

Aprèn a editar infografies i mapes interactius.- Curs enregis-
trat (6 hores) - En cas de no haver pogut fer el curs en directe, 
pots seguir-lo ara a través dels vídeos enregistrats. Bárbara 
Díez explica amb exemples pràctics com funcionen les eines 
d’Infogram i Datawrapper per fer infografies i mapes interactius. 
Posa’t en contacte amb nosaltres escrivint a cfd@periodistes.
cat
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Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CP)
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El 72% de la Generació Z ha tancat 
alguna vegada les xarxes socials de 
manera temporal
Per Marketing News

Van néixer en un entorn 100% digital i el mòbil és l’extensió del 
braç. Tot i així la Generació Z reclama per a ella mateixa una 
desconnexió digital, una tendència que s’accentua especialment 
en els períodes de vacances. Segons dades de la consultora 
de la Generació Z, Mazinn, al llarg del 2021, el 95% dels joves 
va manifestar la necessitat de desvincular-se dels seus perfils 
socials. “La Gen Z és conscient que el dany està en el mode d’ús 
i estan trobant tota mena de trucs per desconnectar digitalment: 
apagar el mòbil el mes d’agost, eliminar certes apps, configurar 

una activació automàtica del mode descans diàriament”, explica 
Adrián Ballester, director de la crew de Mazinn.

Només cal adonar-se de com afecta la salut mental en general. 
Un estudi de l’ Associació Americana de Psicologia conclou que 
la gran majoria dels joves que pertanyen a la Generació Z pa-
teixen més estrès, ansietat i altres trastorns en comparació amb 
les generacions anteriors. Només un 45%, es veia amb una 
bona o excel·lent salut mental. “Enfront dels 56% dels millen-
nials o els baby boomers (aquells nascuts entre els 40 i els 60) 
que arribaven al 74%”, afegeix Rafa Magaña, CEO de Mazinn. 
A més, “el suïcidi és la primera causa de mort no natural als 
joves espanyols”, explica.

Hi ha exemples reals de joves influents que han dut a terme 
aquesta pràctica de ‘desconnexió digital’. Dulceida, que ja acu-
mula gairebé 3 milions de seguidors, i que va decidir abandonar 
de manera temporal el seu compte d’Instagram; Daniel Marre-
ro, influencer i model amb 346 mil seguidors a Instagram i 1.2 
milions a TikTok, que s’ha pres un respir durant un parell de 
setmanes tal com va comunicar el seu amic Jorge Cyrus a Ins-
tagram; o Charli D’Amelio, la tiktoker més coneguda amb 125 
milions de seguidors als seus 17 anys. El mes de setembre 
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passat, la noia explicava que li resulta molt complicat bregar 
amb els comentaris hostils d’alguns seguidors.

Moments com l’estiu i les vacances suposen una oportunitat per 
desconnectar i aclarir la ment, un exercici que podria ser una de 
les claus per a aquesta Generació Z que necessita entendre les 
seves emocions. (Il·lustració: magisnet.com)
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Premsa de paper, caiguda lliure i 
cansament
Per Ramon Reig / El Correo de Andalucía

En un any, des del juliol del 2021 fins al juliol del 2022, la prem-
sa de paper considerada més rellevant a Espanya ha reduït les 
vendes en un 2%, cosa que significa que s’han perdut 115.000 
lectors. La digitalització, entre altres factors, n’és la culpable. El 
Mundo és el mitjà que més lectors ha perdut, 23.000 per dia. El 
Mundo és propietat majoritària del magnat italià Urbano Cairo, 
amo a més d’altres empreses, com ara equips de futbol. Sem-
bla que el senyor Cairo està fart de perdre diners amb el grup 
Unedisa, a què pertany El Mundo, i desitja vendre’l per a això 
busca orientació a la mateixa Moncloa que, per descomptat, si 
aconsegueix un comprador serà algun empresari o empresaris 

simpatitzants del PSOE. És clar que llavors hauria de competir 
amb altres mitjans proclius al govern com El diario.es, El Perió-
dico d’Espanya o el mateix El País.

Perden també lectors Abc (19.000 al dia), El Periódico de Ca-
talunya (18.000), La Razón (8.000), La Vanguardia (6.000) o El 
País (1.000). Tot i això, hi ha mitjans que guanyen lectors so-
bretot pel nord d’Espanya que ha estat tradicionalment la zona 
més lectora de premsa de paper a Espanya: La Voz de Galicia, 
el diari regional més rellevant, en suma 18.000; Faro de Vigo, 
15.000, El Correo Español/El Pueblo Vasco (conegut com El 
Correo, unit a Abc en el grup Vocento), s’apunta 8.000 segui-
dors addicionals i La Nueva España (Oviedo), 3.000. Sembla 
que els lectors de paper apunten cap a una premsa més de 
proximitat mentre abandonen progressivament el paper a es-
cala estatal.

La premsa esportiva és una excepció relativa en aquesta nova 
caiguda de vendes als mitjans de paper. Marca ha guanyat 
4.000 lectors i As n’ha sumat 10.000. Tot i això, tots dos diaris 
van veure com fa un any abandonaven la seva compra 224.000 
lectors en el cas de Marca i 139.000 en el cas d’As, que pertany 
al grup Prisa. Marca és una filial d’Unedisa, com El Mundo.
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Si busquem més causes de la caiguda del paper a més de la 
migració a la versió digital del diari, a les xarxes, a les webs 
o a l’entreteniment en general mentre que es rebutja seguir 
l’actualitat a causa d’un cert cansament, tinguem en compte el 
que publicava fa poc el web Dirconfidencial.com. 

Un 40% dels espanyols enquestats a l’Eurobaròmetre Flash 
creu que en els darrers set dies ha estat exposat “molt sovint” 
o “sovint” a desinformació. Un altre aspecte que contextualitza 
aquestes dades és el fet que els espanyols tenen en principi 
menor predisposició a obrir una notícia digital si el títol conté 
alguna mena de ganxo. El percentatge d’enquestats nacionals 
que han fet servir xarxes socials i blocs per accedir a informa-
ció en els últims dies és cinc punts més gran que la mitjana 
europea.

Al costat d’això, el lector espanyol i el consumidor de notícies 
en general estan arribant a punts considerables de cansament 
davant la constatació que la premsa, almenys a Espanya, es 
dedica sovint a tacar la imatge dels “enemics” polítics a vega-
des fins a límits extrems, tal com denuncien els uns i els altres 
afectats. La politització de la premsa a Espanya és vergonyosa 
i escapa a les demandes d’un lector mínimament exigent amb 

el rigor de les informacions. Al contrari, alhora, la població es 
diversifica en dos bàndols irreconciliables que busquen que la 
premsa els digui allò que desitgen sentir. Són els públics a qui 
agrada el periodisme batalla, els mitjans que cada dia envien, 
de manera simplista i sensacionalista, el mateix missatge als 
mateixos receptors, aquelles capçaleres que només veuen un 
costat de la realitat i ignoren totes les altres arestes que no 
els interessen, per motius ideològics i de mercat. (Fotografia: 
ExtraDigital)
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L’adopció digital a Espanya creix per 
sobre de la mitjana europea
Per McKinsey Digital 

La digitalització és un procés irreversible en un context 
d’incertesa i canvi continu. És un vector de canvi que ha canviat 
la concepció de totes les indústries i, per descomptat, la mane-
ra com els clients s’hi relacionen. Tant públiques com privades, 

perquè els ciutadans són ara usuaris que busquen satisfer una 
necessitat concreta, però alhora que l’experiència sigui ade-
quada. Cap millora en aquest sentit, una demanda expressada 
per les comunitats a mesura que creixen.

I en aquest panorama de transformació global, Espanya ocupa 
un lloc avançat segons les conclusions de l’informe Digital Sen-
timent Survey 2022 de McKinsey & Company. Aquest indica que 
el 73% de les interaccions dels consumidors a Espanya es fa de 
manera digital i el 55% sense necessitat d’assistència humana, 
davant del 58% de la resta d’Europa. I això implica una respon-
sabilitat més gran per part de les empreses, que s’han de preo-
cupar per la digitalització com un puntal de la seva estratègia i no 
una via més. En el cas d’Espanya s’han pres com a referència 
els comportaments i les experiències digitals de més de 1.500 
usuaris espanyols durant els sis primers mesos de l’any.

Cal recordar que l’adopció digital era un paràmetre per al qual 
s’esperava una reculada després de les pandèmies. Tot i que 
s’ha produït un lleu descens, Europa segueix guanyant usuaris 
i les taxes no han parat de créixer, amb la incorporació dels en-
darrerits, que han entès, per necessitat, des de la perspectiva 
de proveïdors i consumidors que sense digitalització no hi ha 
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negoci. Segons l’estudi, aquest procés té molt a veure amb el 
PIB per càpita de cada estat. 

En aquest sentit, el rànquing -format pels deu primers països- 
d’adopció digital a Europa el 2022 quedaria de la manera següent: 
1. Itàlia. 2. Regne Unit. 3. Suècia. 4. Finlàndia. 5. Dinamarca. 6. 
Suïssa. 7. Espanya. 8. Noruega. 9. Països Baixos. 10. Àustria.

Telecomunicacions, Banca i Entreteniment, líders digitals
Així, els països amb taxes d’adopció digital més altes són Dina-
marca, Finlàndia, Suècia, Suïssa i el Regne Unit, amb un PIB 
per càpita superior a 45.000 euros. Tanquen la llista els estats 
on aquest indicador és inferior als 30.000 euros, com són la 
República Txeca, Hongria, Polònia i Romania. Tot i que hi ha 
dues excepcions: Grècia i Portugal, que van experimentar un 
creixement molt fort en l’ús digital, sobretot en les qüestions ca-
talitzades per la pandèmia com l’educació i la salut. A nivell de-
mogràfic, aquells que van tenir un compromís digital més gran 
van ser els joves, aquells que resideixen en àrees urbanes i els 
que disposen d’ingressos més alts que els seus parells.

“La transformació digital està revolucionant el comportament 
dels consumidors i la manera com tenen d’interactuar amb els 

diferents sectors de l’economia. Es tracta d’un aspecte que ha 
arribat per quedar-se, per la qual cosa, amb el pas dels anys, 
l’adopció serà cada cop més gran. Aquest any hem observat 
que el nombre d’indústries amb què interactuen digitalment els 
consumidors ha augmentat, passant del 4,4% al 4,7%”, asse-
gura Benjamim Vieira, soci de McKinsey & Company i un dels 
autors de l’estudi Digital Sentiment Survey 2022.

L’informe no només té en compte el nombre d’usuaris, sinó que 
també segmenta l’ adopció per sectors. A Espanya hi ha tres 
clars guanyadors en aquesta classificació: Telecomunicacions 
(92%), Banca (89%) i Entreteniment (88%) són els que tenen 
un nivell d’interacció digital més gran a Espanya. És una ten-
dència que també es reflecteix a la resta d’Europa, on els tres 
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sectors destaquen per ser punters a l’àmbit digital, amb nivells 
d’adopció d’entre el 80% i el 90%.

Hi ha un segon grup de sectors “d’alt contacte” entre els quals 
hi ha l’Educació, l’Atenció mèdica o els Viatges, que abans de 
la pandèmia eren realitats que bàsicament depenien del con-
tacte humà. Tot i que algunes ofertes digitals en aquests camps 
s’han reduït amb la paulatina tornada a la normalitat, opcions 
com la telemedicina es mantenen fermes i l’educació es manté 
híbrida en alguns casos. De qualsevol manera, la digitalització 
es percep com una cosa positiva.

Els reptes pendents de l’experiència i la interfície d’usuari
Tot i això, aquest tsunami digitalitzador ha obert certes bretxes 
quant a la satisfacció dels usuaris i la seva relació amb les ei-
nes digitals que plantegen les companyies. Amb increments del 
25% en l’adopció digital en els darrers dos anys -Europa compta 
amb 100 milions d’usuaris digitals nous i s’interactua de manera 
digital amb el doble d’indústries que abans de la pandèmia-, 
els autors de l’estudi perceben una “tendència descoratjadora”, 
i és la satisfacció del client amb les experiències digitals, que 
va disminuir quatre punts percentuals des del 2021. Així, la UX 
(experiència d’usuari) encapçala la llista de punts febles per al 

28% dels que es mostren insatisfets amb la digitalització. L’altra 
gran debilitat és a la interfície d’usuari (UI).

“Actualment hi ha moltes solucions tecnològiques com la 
intel·ligència artificial que permeten obtenir millores significa-
tives de l’experiència d’usuari, a més de la realitat virtual que 
permet als consumidors provar determinats productes “, assen-
yala Benjamim Vieira, que explica que l’informe reflecteix el ni-
vell de satisfacció dels consumidors espanyols amb els canals 
digitals han disminuït un 4% respecte a l’any anterior, principal-
ment a causa de la mala experiència de l’usuari, mentre que a 
Europa la reducció ha estat de l’1%.

El Butlletí de l’AMIC us dóna l’oportunitat de baixar-vos l’informe 
Les tendències digitals mostren grans guanys i noves oportuni-
tats, de McKinsey & Company. CLICAR AQUÍ 
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Les subvencions a projectes
Per Josep Martí Blanch, periodista / Revista Comunicació21

La Generalitat ha recuperat de nou les subvencions a mitjans 
de comunicació a través de la línia coneguda com a “projectes” 
que ha convocat el Departament de la Presidència. Aquesta lí-
nia va ser eliminada l’any 2013. Aquell exercici només van que-
dar en peu les subvencions conegudes com a “estructurals” per 
a la promoció del català. La diferència principal entre ambdues 
línies de subvencions, més enllà de la justificació teòrica que 
acompanya la seva convocatòria, és que en les subvencions 
estructurals el Govern no té marge de discrecionalitat política 
a l’hora d’atorgar-les, mentre que les altres, les de projectes, 
li proporcionen al responsable polític una àmplia capacitat de 
decidir qui sí i qui no és mereixedor de rebre aquests diners.

Per honestedat amb el lector cal apuntar que, el 2013, quan es 
va prendre la decisió d’eliminar les subvencions a projectes, 
servidor era secretari de Comunicació del Govern i, per tant, 
aquella decisió fou meva: jo la vaig defensar i argumentar-ne 
els motius. I no és cert que fos una decisió derivada només 
de la insuficiència pressupostària i ofec financer de la Gene-
ralitat en aquells anys. La decisió fou presa amb la convicció 
–encertada o equivocada, això és una altra qüestió sobre la 
qual cadascú tindrà el seu posicionament– que era la que més 
convenia des del punt de vista del bon govern. Eliminar la dis-
crecionalitat en el tracte econòmic amb els mitjans i apostar 
únicament per les subvencions on tots els actors del mercat ju-
guen amb les mateixes regles. Sí que és cert que la conjuntura 
econòmica desastrosa va fer que aquesta decisió fos més fàcil 
de prendre. Probablement, amb les arques públiques en una 
situació de normalitat, les pressions per mantenir-les –des de 
dins del mateix Govern i també des de fora– haurien fet impos-
sible esborrar-les del mapa.

Fet aquest petit viatge al passat, cal insistir des del 2022 en el 
mateix que valia per al 2013. Qualsevol línia de subvencions 
que situa les bases en el terreny de la regalia governamental 
–tu sí, tu no, tu potser– és una mala notícia i no ajuda a fer que 
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les relacions entre el poder públic i els actors que operen en els 
mitjans de comunicació siguin les que més convenen a l’interès 
general. La discrecionalitat, a la qual tot governant aspira, per 
descomptat, és convenient en molts assumptes, però no pas 
a l’hora de canalitzar ajuts a mitjans de comunicació. Des dels 
mitjans, perjudicats o afavorits quan arribi l’hora, és normal que 
ningú no en digui res. Al cap i a la fi, el perjudicat d’enguany 
pot ser el beneficiari de l’any proper. I tot ingrés, en les actuals 
circumstàncies, resulta més benvingut que mai. Una línia de 
subvencions convocada és sempre, al capdavall, una possibi-
litat de fer caixa. Així que el debat sobre aquesta qüestió és 
normal que no existeixi.

Naturalment, pot existir una línia de subvencions per a pro-
jectes gestionada amb criteris estrictament apolítics. Però 
l’experiència diu que, quan es deixen les decisions a l’albir i 
bona voluntat de qui porta conjunturalment els galons de co-
mandament en la presa de decisions, tard o d’hora això deixa 
de ser així i entren en consideració altres variables menys de-
fensables.

Per descomptat que el governant ha de tenir marge de discre-
cionalitat –per això és un governant– a l’hora de prendre de 

decisions sobre el seu àmbit d’actuació i responsabilitat. No-
més faltaria. Però no és el millor camp per demostrar-la i cana-
litzar-la, el de les subvencions. Si es considera, posem per cas, 
que els mitjans, pels motius que sigui, requereixen més línies 
d’inversió econòmica per part de l’executiu i que cal incremen-
tar els diners públics que d’una manera o altra han de servir 
per mantenir en peu amb més facilitat una indústria fortament 
amenaçada, hi ha maneres de canalitzar aquests recursos a 
través de polítiques que no passen, precisament, per la discre-
cionalitat, sinó per buscar l’impacte en tot el sector en condi-
cions d’igualtat.
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Web3 i metavers, la revolució 
definitiva per al periodisme i els 
mitjans?
Per Esther Paniagua, periodista i escriptora especialitzada en 
tecnologia i innovació / MIP-Universitat Miguel Hernández

El 2019 vaig publicar a El País un article sobre Civil, una xarxa 
de mitjans de comunicació alineats en un nou model de negoci 
basat en blockchain. Civil intentava reinventar i desintermediar 
el periodisme, fent front als problemes de titularitats i de model 
de distribució. Es va crear sota el paraigua de la companyia 
blockchain ConsenSys (liderada pel cofundador de la criptomo-

neda Ethereum, Joseph Lubin) i aspirava a ser la primera apli-
cació blockchain de gran consum amb impacte.

Civil va morir. Potser no era el moment. O potser mai no ho 
serà. Però la veritat és que ara tot allò que Civil intentava fer 
està ressorgint en el marc d’un (no tan) nou concepte: la Web3. 
Què és la Web3? O, més ben dit, què no és? Sovint es descriu 
la Web3 com l’evolució de la Web 2.0. Tot i això, no és així. La 
veritable continuació de les Web 2.0 és la Web 3.0, igual que 
la Web 2.0 ho era de la Web 1.0 o World Wide Web (la primera 
versió de la invenció de Berners-Lee).

A la Web 3.0 se l’anomena també Web semàntica perquè una 
de les seves principals característiques o funcionalitats és la de 
fer que els recursos als quals podem accedir en línia siguin més 
llegibles per a les màquines perquè puguin organitzar millor la 
informació. Això redundaria, per exemple, en cerques més pre-
cises, guiades pel significat i no pel contingut textual.

La Web semàntica no només té una filosofia totalment diferent 
de la Web3, sinó que es basa en una infraestructura diferent. La 
primera és continuista amb les seves predecessores (la web 1.0 
i la web 2.0), i es basa un protocol anomenat HTTP que crea una 
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xarxa de recursos units mitjançant hipervincles. La Web3, però, 
es basa en blockchain, i el seu focus està posat en la resolució 
distribuïda de problemes relacionats amb la propietat dactius.

La tecnologia blockchain o de cadena de blocs és coneguda per 
ser el vehicle de Bitcoin, la famosa criptodivisa. És un sistema de 
consens distribuït que permet fer registres descentralitzats amb 
còpies en milions d’ordinadors a tot el món protegides criptogràfi-
cament, que en teoria no es poden atacar, ni prohibir, ni esborrar. 
A més de desar dades i documents, també permet establir regles 
particulars per a cada transacció. Això té molts avantatges (i al-
guns inconvenients) però sens dubte no és una evolució del que 
coneixem com a web, sinó una altra cosa diferent.

Web3 es basa en la idea d’aplicacions i finances descentra-
litzades, mitjançant eines com els contractes intel·ligents, les 
criptomonedes o qualsevol altre tipus de token o unitat de valor. 
Per exemple, les NFT són una forma de monetització digital 
basada en tokens no fungibles, una mena de certificats digitals 
d’autenticitat i propietat d’una obra que només existeixen en 
format electrònic i que estan validats per tecnologia blockchain.
Aquí, en aquesta descentralització de la propietat -versus la 
centralització- hi ha la clau de la seva aplicació al món dels 

mitjans, i el que Civil va veure com una gran oportunitat. El 
control de Civil estava representat per la propietat dels tokens 
CVL. Era una forma incipient del que avui coneixem com a DAO 
(Decentralized Autonomous Organization), o organització autò-
noma descentralitzada. En una organització periodística DAO, 
el preu de tots els productes i detalls sobre qui rebrà els ingres-
sos es mantenen en una cadena de blocs, i els membres de 
l’organització o accionistes poden votar per canviar-lo.

Finestra d’oportunitats
Quins avantatges té això, a més de facilitar un model 
d’organització cooperativista i descentralitzat vers l’alta jerar-
quització actual dels mitjans? Larry Ryckman, director del Co-
lorado Sun (un dels diaris que es va unir a Civil), destacava al 
seu moment alguns d’aquests beneficis: “Proporciona una gran 
seguretat per al nostre contingut, garanteix una transparència 
més gran per a nosaltres i per als nostres lectors i facilita que 
aquests puguin donar suport directament a Colorado Sun i als 
seus periodistes”. 

En efecte, l’ús de blockchain facilita la traçabilitat del procés pe-
riodístic, com a sistema d’identitat i autoria provades que permet 
saber a qui pertany cada contingut publicat. Per exemple, una 
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agència de notícies pot saber com se’n difonen els continguts i 
garantir que es compleixen els drets d’autor. La pròpia verificació 
de fets periodística, o fact-checking, també podria avaluar-se a 
través d’una anàlisi transparent i rastrejable, utilitzant informació 
ja verificada emmagatzemada a la cadena de blocs.

També és traçable la interacció amb l’audiència, i cada reporter 
pot rebre una remuneració d’acord amb l’impacte de la feina. 
En el marc del boom actual de l’’economia dels creadors’, això 
es tradueix en una desintermediació que permet que aques-
tes persones recullin el 100% dels seus guanys, en lloc de ce-
dir un percentatge a les plataformes on publiquen (YouTube, 
TikTok, Substack, etc.). Aquí hi entren en joc també les NFT, 

que s’estan venent com el sant grial per a creadors indepen-
dents i artistes, i també per a mitjans, periodistes i fotògrafs que 
poden crear còpies úniques de les seves obres i vendre-les a 
preus desorbitats, o si més no dignes.

Una altra utilitat de la blockchain i els tokens a l’àmbit dels mi-
tjans (i també de les xarxes socials) té a veure amb la modera-
ció de continguts. Sobre paper, l’ecosistema Web3 promet ofe-
rir opcions com ara la moderació col·lectiva a partir de tokens 
que equivalen a drets de vot.

De forma paral·lela al concepte Web3 sorgeix el del metavers . 
Aquest entorn virtual porta també oportunitats de reinvenció per 
als mitjans, ja que és un entorn immersiu en què la interacció 
amb el contingut es produeix de forma diferent a la que estem 
acostumats a través de la pantalla. El més obvi d’imaginar-se 
són sistemes de lectura adaptats a la pantalla de realitat virtual 
i continguts audiovisuals immersius, però també noves formes 
d’interacció.

Casos d’ús
En què s’està materialitzant tot això? A l’àmbit del metavers, 
l’Institut Reuters reporta que els primers usuaris més entusias-
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tes han estat els productors d’esdeveniments especials a la 
televisió. També ràdios que estan adoptant estudis de realitat 
mixta, com l’estudi  estudi virtual Eurosport’s Cube, que permet 
als amfitrions veure i interactuar amb el contingut que els envol-
ta i portar celebritats a l’espai des de diferents llocs.

També diaris com Financial Times s’estan animant a fer entre-
vistes en directe al metavers a través d’avatars.

Tornant a allò purament Web3, està JournoDAO, una xarxa pro-
fessional per a periodistes que vulguin submergir-se a la Web3. 
Ofereix formació, eines (per exemple, per controlar com es 
distribueix i monetitza el contingut) i ajuts per iniciar projectes. 
Busquen iniciatives “que enforteixin el periodisme local, comba-
tin la censura, proporcionin eines per verificar fets, fomentin la 
propietat dels mitjans a nivell del creador/comunitat/audiència 

i restableixin l’agenda de notícies al voltant de les necessitats 
humanes”.

Quant a mitjans com a tal, un exemple és Distributed Media, 
una comunitat DAO que té com a missió cocrear i curar contin-
gut i material educatiu “sobre la revolució Web3 des d’una men-
talitat Web3”, mantenint el control a la comunitat. També vol 
brindar un servei com a plataforma de llançament i amplificador 
per a projectes prometedors de Web3 i idees innovadores en 
aquest espai.

Un altre exemple és Water and Music, fundat per la periodis-
ta Cherie Hu. Coescriu informes de recerca amb dotzenes de 
membres de la seva comunitat sobre com la tecnologia està 
canviant la indústria de la música, pagant-los amb el seu propi 
token. Té 1500 subscriptors de pagament.

Forefront, per la seva banda, és un projecte de contingut que 
evita l’etiqueta de ‘mitjà’. Estan convençuts que “les comuni-
tats tokenitzades poden revolucionar els marcs al voltant dels 
diners, el valor i la coordinació, marcant el començament de 
lʻeconomia de propietat i creació de Web3”. Així, Forefront pre-
tén ser el centre de contingut i comunitat del dit espai.
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Un altre succedani de mig, alhora que comunitat, és FWB 
(Friends With Benefits). Es defineix com una DAO social que 
té com a objectiu “catalitzar el poder de Web3 com a fenomen 
cultural”. A la seva plataforma editorial tenen històries/ notícies 
destacades, un butlletí i una secció a la xarxa Discord on es 
discuteixen assumptes de periodisme local.

Més enllà del hype
Els més entusiastes de les possibilitats de la Web3 i del meta-
vers creuen que totes dues revolucionaran el periodisme i els 
mitjans per bé. Animen periodistes i editors a experimentar i re-
pensar els seus processos, models i productes per reinventar-
se usant aquestes tecnologies.

Si bé és cert que les oportunitats estan encara per explorar, 
també ho és que tan important o més que la capacitat habilita-
dora d’aquestes tecnologies és el seu desplegament, objectius 
i adopció. La sobirania, la transparència, la traçabilitat i la des-
centralització, o les idees de retorn a la comunitat i d’assignació 
justa de recursos que pot facilitar i promet la Web3 poden sonar 
molt bé, però l’important és com fer que es compleixin aquestes 
promeses. (Infografies: mip.umh.es, soyhorizonte.com i Euros-
port Player)
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Els “hooks” del periodisme local
Per Arnau Nadeu, director editorial dels diaris Línia

L’altre dia em queia a les mans La fàbrica de cançons, un llibre 
interessant de John Seabrook, articulista del New Yorker. En 
un viatge de Nova York a Los Angeles i d’Estocolm a Corea, 
Seabrook explica que els hits actuals estan plens de hooks, 
una mena d’hams musicals dissenyats per enganxar-se a la 
nostra oïda. Els seus compositors, relata l’autor, han dedicat 
centenars d’hores a inventar-los; a aconseguir que la melodia, 
el ritme i la repetició s’incrustin al cervell humà. I els han pensat 
perquè aquesta experiència funcioni sempre. Per activar-nos 
un punt de plaer sigui quan sigui i on sigui.

Més enllà del llibre en si, que recomano tant als malalts de la 
música com als que no s’imaginen perdent el cap per l’última 

cançó –posem pel cas– de Rosalía, tot plegat ve a tomb per-
què, mentre el llegia, no podia parar de pensar que tant de bo al 
nostre gremi tinguéssim tan clar, i tan treballat, com aconseguir 
activar aquest punt de plaer entre els nostres lectors. “Quins 
serien els hooks del periodisme –en el meu cas– local?”, em 
preguntava.

En una professió que sovint es pensa i es treballa més per a 
l’autoconsum que per a qui ens adrecem –quants periodistes es-
criuen per a ells mateixos i les seves dèries?–, pensar en aquests 
termes no és fàcil. El periodisme ha de generar plaer? Informant, 
per exemple, es pot generar plaer? I opinant o entrevistant? Són 
preguntes que poden tenir diverses respostes. Jo diria, però, que 
si volem tenir futur, com a mínim ho hem d’intentar. Buscar el 
plaer dels nostres lectors, sí, que pot ser de molts tipus. Pensar 
més en l’audiència, en què vol i en què espera.

Hem de saber detectar incipientment quan el món canvia –i 
explicar-ho– en lloc de voler-lo canviar nosaltres, que no som 
tan imprescindibles I això, és clar, passa, en primer lloc, per 
tenir definida precisament aquesta audiència. La nostra audièn-
cia. Un requisit que a la trinxera de la proximitat –paraula de 
moda i que tothom predica, però que no tants apliquem– tenim 
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més a l’abast. Ara bé, que ho sapiguem aprofitar ja és una altra 
cosa. Perquè en el dia a dia periodístic prenem contínuament 
decisions, aparentment insignificants, que determinen si ens 
apropem o ens allunyem de la nostra audiència.

Valia la pena informar sobre aquells quatre gats de l’Eixample 
de Barcelona que un dia van trucar a la redacció explicant que 
anaven tots junts amb els fills en bici a l’escola, sense cap 
mena de repercussió mediàtica? Quan avui els bicibusos s’han 
multiplicat arreu de la ciutat, estan influint en l’agenda política i 
fins i tot han fet el salt a altres països, la resposta és molt fàcil. 
Però intuir-ho en aquell moment i donar-li importància quan era 
incipient no ho és tant. I us asseguro que, per a aquells quatre 
gats –que després van ser centenars–, veure la seva iniciativa 
a les pàgines del diari del barri els va generar plaer. Plaer pe-
riodístic, sí. I encara ara ens ho recorden.

És només un exemple. Un petit exemple que al meu entendre 
il·lustra els possibles hooks del periodisme, especialment del 
de proximitat: centrar-se en el que mou les persones; acom-
panyar sense alliçonar; saber detectar incipientment quan el 
món canvia –i explicar-ho– en lloc de voler-lo canviar nosaltres, 
que no som tan imprescindibles; ser una part més de la comuni-

tat sense voler ser el tot… En definitiva, fer periodisme pensant 
més en els altres que en nosaltres. Una cosa tan fàcil de dir 
com difícil de fer, però indiscutiblement necessària. (Infografia: 
Digital Transmèdia)
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