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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.
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D’AQUÍ I D’ALLÀ: Prnews.io entra al mercat dels mitjans de comunicació espanyols
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Dia Mundial de les Notícies 2022
Per WAN-IFRA

En un esforç concertat per mostrar el valor del periodisme basat 
en fets, el proper dia 28 de setembre, més de 500 redaccions 
d’arreu del món donaran suport a la campanya del Dia Mundial 
de les Notícies 2022. Però les publicacions d’arreu encara te-
nen temps d’inscriure’s per participar.

El missatge central de la campanya del Dia Mundial de les Notí-
cies d’enguany, al qual WAN-IFRA convida a les redaccions de 
tot el món a seguir, és:  El periodisme marca la diferència i val 
la pena promoure’l i defensar-ho. 

L’Associació Mundial d’Editors de Premsa (WANB-IFRA) dema-
na que el 28 de setembre tota la premsa utilitzi les seves pà-
gines de notícies, columna editorial, espai publicitari, butlletins 
o canals de xarxes socials per cridar l’atenció sobre l’impacte 
positiu que ha tingut el vostre periodisme en el canvi. L’entitat 
subministra gratuïtament una gran varietat de materials de 
campanya per ajudar a emfatitzar el missatge.

“El Dia Mundial de les Notícies és un recordatori oportú de per 
què és important el bon periodisme”, va dir Warren Fernandez, 
president del World Editors Forum (WEF) i redactor en cap de 
The Straits Times a Singapur. “A mesura que el món que ens 
envolta es fa més complex i ple de crisi, el públic busca veus 
creïbles que els ajudin a donar sentit als desenvolupaments, 
així és com les redaccions professionals marquen la diferèn-
cia. Interpreten els esdeveniments i ajuden la gent a unir-se als 
punts, afegint perspectiva i context”.

El World News Day està organitzat conjuntament pel World Edi-
tors Forum de la WAN-IFRA i la Canadian Journalism Foun-
dation (CJF). La presidenta del CJF , Kathy English, va afegir: 
“Sense fets, la llibertat i la democràcia poden fallar. El periodis-
me en el seu millor moment pot -i ho fa- marcar la diferència 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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en la vida de les persones, les nostres comunitats, els nostres 
països i el futur del nostre planeta”.

El 2021, 500 organitzacions de notícies van participar al Dia 
Mundial de les Notícies. Des del Financial Times i el Guardian, 
fins al Fiji Sun i The Sacramento Bee, o a Espanya des d’El 
Mundo a Heraldo de Aragón (i molts altres) el World News Day 
va tocar sis continents, va generar més de dos-cents milions 
d’impressions a les xarxes socials i va inspirar converses glo-
bals significatives sobre el poder i l’impacte del periodisme. 
Tanmateix, la necessitat d’informació fiable i d’anàlisis conside-
rades poques vegades ha estat més gran. 

Com participar: Per unir-vos a la campanya de 2022, envieu 
un correu electrònic al director de projectes global del World 
News Day, Alexander Jones, a ajones@worldnewsday.org. In-
cloeu el vostre logotip per incloure’l al lloc web del Dia Mundial 
de les Notícies. Podeu llegir complerta tota la documentació 
relativa al Dia Mundial de les Notícies CLICANT AQUÍ (Gràfic: 
WAN-IFRA)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

mailto:ajones%40worldnewsday.org?subject=
https://www.amic.media/media/files/file_352_3431.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Prnews.io entra al mercat dels mitjans 
de comunicació espanyols
Per Ipmark

La plataforma de màrqueting de continguts ha ampliat el nom-
bre de llocs en espanyol al seu directori, amb alguns noms com 
El Español, As, El País, Huffington Post i Harper’s Bazaar.

La plataforma de màrqueting de continguts Prnews.io, que pro-
porciona visibilitat a les marques ajudant-les a tenir presència 
als mitjans de comunicació i que permet als editors de llocs de 
notícies obtenir ingressos, acaba d’anunciar la seva entrada al 
mercat espanyol. Després d’un any en què ha impulsat notable-

ment la seva activitat a Estònia, França i Itàlia, ara l’empresa 
busca aconseguir el mateix objectiu a Espanya.

Com a part del seu treball amb els mitjans de comunicació lo-
cals, la plataforma en línia ha ampliat el nombre de llocs en 
espanyol al seu directori, que compta amb més de 89.000, dels 
quals més de 4.000 són mitjans de comunicació

Alhora, l’equip de Prnews.io ha llançat una versió en espanyol 
del lloc per facilitar als socis locals l’ús del servei. Això sim-
plificarà el flux de treball dels editors i agilitzarà la tramitació i 
recepció de les comandes dels clients.  

L’empresa afirma que volen fer un servei encara més acces-
sible i senzill per als mitjans i els editors. L’equip de Prnews 
s’esforça, diu, per garantir que la plataforma pugui cobrir les 
necessitats dels clients pel que fa a publicacions als principals 
mitjans de comunicació de diversos països, segons assenyala 
Alexander Storozhuk, fundador de Prnews.io. 

Prnews comunica que està en converses amb els represen-
tants espanyols de hearst.com, una de les principals empreses 
de mitjans de comunicació mundials que opera a 40 països, per 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://prnews.io/es/
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intentar incorprar llocs web com ELLE España i Cosmopolitan 
España al seu catàleg.

Prnews es presenta com la primera botiga online de continguts 
patrocinats del món amb preus fixos per a les publicacions. En 
realitat és una plataforma de relacions públiques que ofereix 
un servei tot en un per crear i compartir notícies i històries amb 
tothom en els seus propis termes.

La propaganda de Prnews.io afirma que ajuda a les marques 
a “comunicar-se amb la gent a través d’històries, afegint infor-
mació sobre diaris en línia hiperlocals i publicacions en línia de 
nínxol”. En total, més de 93.000 mitjans de comunicació de 200 
països estan connectats a la plataforma.
 

El president de la Xunta de Galicia va 
programar dos milions més en ajudes 
a dit als mitjans
Alberto Núñez Feijóo va deixar programada una despesa de 
dos milions d’euros en ajudes als mitjans de comunicació de 
Galícia una setmana després d’anunciar que deixaria la Xunta i 

només dues abans de presentar la seva candidatura a presidir 
el PP nacional, segons explica Juan Oliver al diari Público. Així 
figura en una resolució de la Secretaria Xeral de Medios, que 
en depenia directament, signada el 7 de març passat i en què 
s’aproven les bases per a la concessió d’ajudes a empreses 
periodístiques i de radiodifusió per a l’any 2022.

Les ajudes estan destinades a empreses la “activitat informati-
va de les quals” estigui “orientada a encoratjar la defensa de la 
identitat de Galícia, la promoció dels seus valors, la normalitza-
ció de la llengua i a la defensa de la seva cultura”. Es van pro-
gramar 1.255.000 euros per a diaris en paper, 455.377 euros 
per a diaris en format digital i 266.400 euros més per a emisso-
res privades de ràdio. En total, 1.976.777 euros.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquestes subvencions contrasten amb les concedides a les 
publicacions periòdiques escrites íntegrament en gallec, la ma-
joria crítiques amb els Governs de Feijóo i que per a aquest 
any no passaran de 40.000 euros en total, és a dir gairebé cin-
quanta vegades menys del que rebran els mitjans que difonen 
informació en espanyol. 

Les empreses vinculades a La Voz de Galicia, propietat de 
l’editor corunyès Santiago Rey, es van emportar l’any passat el 
45,6% dels diners a través del diari (584.723,50 euros); la seva 
web (298.320,24 euros) i la seva emissora, Radiovoz (19.520,24 
euros). Més de 902.000 euros. El grup Prensa Ibérica, presidit 
per Javier Moll, es va emportar el 17,6% (347.553,47 euros en-
tre els seus diaris Faro de Vigo i La Opinión de la Corunya i les 
seves respectives webs); Blanca García Montenegro, editora de 
El Progreso de Lugo i Diario de Pontevedra i les seves pàgines a 
Internet, el 13% (253.968,78 euros); i la família Outeiriño, propie-
tària de les editores de La Región de Ourense i Atlàntico Diario 
de Vigo i les seves versions on line, el 9% (180.771 euros).

Exclòs l’únic diari de gallec.- Un dels mitjans més crítics amb 
el repartiment de les ajudes és Nós Diario, l’ únic de Galícia en 
gallec i que ha presentat dos recursos contenciós administra-

tius davant el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia després 
de ser exclòs durant dos anys seguits de les subvencions a 
diaris de paper. (Font: Público – infografia: eitb.eus)

El Periódico amplia i reforça el Comitè 
Editorial

Després de la reorganització del diari realitzada aquest setem-
bre pel seu director, Albert Saez, Javier Moll ha cregut conve-
nient ampliar i reforçar el Comitè Editorial amb dos objectius 
substancials. El primer és assegurar més la pluralitat i la conne-
xió amb la societat civil. Per això s’incorporen al comitè el cone-
gut periodista Josep Cuní; la directora d’Anàlisi Econòmica de 
la Cambra, Carme Poveda; la politòloga Astrid Barrio i Liliana 
Arroyo, professora d’Esade. Alhora se sumen dos professionals 
de llarga trajectòria que en els últims mesos s’han unit a El 
Periódico i al grup Prensa Ibèrica: Álex Sàlmon, que dirigeix el 
suplement cultural Abril, i Martí Saballs, que coordina l’equip 
d’informació econòmica de Prensa Ibèrica.

El Periódico afirma que el seu Comitè Editorial “contribueix a 
enriquir les senyes d’identitat d’El Periódico en la seva nova 

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

etapa com un diari català, defensor del progrés econòmic i so-
cial i de tarannà plural i liberal”. (Font: MAE)

L’editora de La Marea registra 
superàvit, però retrocedeix en 
subscripcions
MásPúblico, l’editora de La Marea i Climatica, ha fet públiques 
les dades del 2021, que han suposat superàvit, però, tot i això, 
ha mostrat la seva preocupació pel descens en el nombre de 
subscriptors. MásPúblico va ser fundada per extreballadors de 
l’edició en paper del diari Público, i va llançar el primer número 
de la revista La Marea fa 10 anys.

Segons expliquen, per primera vegada des que es va crear la 
cooperativa MásPúblico, el 2021 van superar els 400.000 euros 
d’ingressos. En concret, 403.349 euros, “els quals representen 
15.525 euros més dels que gastem, un total de 383.824 euros”. 
És el segon exercici consecutiu amb superàvit  (el 2020, va ser 
de 13.585 euros). Tot i això, “per desgràcia, és del tot insuficient, 
ja que el 2019 les despeses van superar en 59.658 euros els in-
gresso”», de manera que el global dels dos exercicis és deficitari.

Però, sobretot, MásPúblico ha detectat “noves senyals 
d’alarma”. Va començar el 2022 amb 4.791 subscripcions, però 
aquest primer semestre la taxa de renovació ha baixat, i a 31 
d’agost les persones subscrites eren 3.461 . “En els propers 
mesos analitzarem les raons d’aquesta reducció i també em-
prendrem accions que ens permetin consolidar aquest mitjà”, 
expliquen. (Font: Laboratorio de Periodismo)

El CPC impulsa la renovació de les 
recomanacions sobre el tractament de 
la violència masclista
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha posat en marxa la 
maquinària per renovar les Recomanacions sobre el tractament 
de la violència masclista als mitjans de comunicació, impul-
sades el 2009. El 15 de setembre, el CPC va organitzar una 
primera trobada oberta amb les entitats impulsores del docu-
ment per tal de posar-lo al dia. Segons explica el Col·legi, les 
entitats impulsores d’aquell document van coincidir en què cal 
actualitzar les recomanacions a les noves realitats, i fer-les més 
atractives i consultables entre el sector periodístic i de la comu-
nicació.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://omeka.periodistes.cat/files/original/c7504f201532034181e74f6d8a9ecda6.pdf
https://omeka.periodistes.cat/files/original/c7504f201532034181e74f6d8a9ecda6.pdf
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En la trobada van participar representants de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Interior, el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal, la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, i periodistes especialistes en la temàtica de RTVE, 
El País i TV3, entre d’altres.

La vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José, i la de-
legada de gènere, Marta Corcoy, van expressar la voluntat que 
l’actualització sigui fruit d’una iniciativa col·lectiva, tot deixant 
la porta oberta a ampliar el grup amb totes aquelles entitats i 
periodistes que vulguin fer aportacions a les recomanacions.

A més, es va consensuar que les futures recomanacions siguin 
més curtes i concises per facilitar la consulta dels periodistes, 
i que s’adaptin a una realitat que s’ha modificat amb el pas del 
temps, els canvis legislatius i la sensibilització social. Per altra 
banda, es vol que les noves recomanacions comportin un com-
promís per part dels mitjans de comunicació i els professionals 
de la informació adaptant-les als respectius llibres d’estil.

En la reunió també es va acordar crear una comissió executiva 
que s’encarregui d’elaborar un esborrany del nou document. 
(Font: CPC – fotografia: Vic Padilla/Crític)

Es commemora el quarantè aniversari 
del diari Segre a tot el territori lleidatà

El diari Segre, de Lleida, ha complert aquest mes de setembre 
els seus primers  40 anys. A la petita redacció de la rambla de 
Ferran del 1982 es va gestar l’embrió del que avui és el Grup 
Segre, una empresa de comunicació multimèdia. El 2001, la 
retransmissió en directe del pregó de la festa major de Lleida es 
va convertir en l’estrena de Lleida Televisió, una de les cadenes 
locals amb més audiència de Catalunya. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El setembre del 2007 es va posar en marxa el portal segre.com 
i el diari en format digital. Amb més de 4,3 milions de pàgines 
servides i mig milió d’usuaris en un mes (amb dades de l’abril), 
segre.com lidera les audiències a internet pel que fa a mitjans 
de les comarques de Lleida.

El 2022, a banda de commemorar-se el quarantè aniversari de 
SEGRE, es compleixen 25 anys de l’edició en català. La doble 
efemèride es traduirà en un any ple de celebracions amb una 
exposició de portades itinerant per tot el territori i una publicació 
especial de més de 200 pàgines que veurà la llum a l’octubre. 
Més informació en aquest enllaç. (Font: MAE – infografia: Segre)

El Grup de Periodistes Ramon Barnils 
celebra 20 anys

El Grup de Periodistes Ramon Barnils van celebrar un acte 
d’aniversari que va aplegar una àmplia representació del món 
periodístic i comunicatiu català per commemorar els seus 20 
anys. Els expresidents i el president actual de l’entitat van des-
tacar la feina feta fins ara i van enunciar nous projectes perio-
dístics de l’entitat.

El president actual, Enric Borràs, va centrar la seva intervenció 
en defensar el creixement sòlid del Grup en aquestes dues dè-
cades i les línies de treball de la Junta que presideix destacant el 
projecte actual com una aposta de futur. Borràs va anunciar que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.segre.com/noticies/guia/2022/09/03/segre_compleix_anys_182395_1111.html
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l’Anuari Mèdia.cat es reinventarà en aquesta pròxima edició re-
pensant el disseny i els continguts. A més, des de l’Observatori 
Mèdia.cat s’engegarà les properes setmanes un nou podcast 
per reforçar l’anàlisi mediàtica en el món audiovisual. A banda, 
Borràs va explicar que la setmana que ve representarà el grup 
amb una intervenció a la First Annual Conference on Freedom 
of the Media, a Washington, per parlar de les amenaces al dret 
a la informació i a la llibertat d’expressió a Catalunya.

La trobada va servir, també, per projectar més de 200 fotogra-
fies que resumeixen aquests 20 anys de trajectòria. (Font i foto-
grafia: Redacció AMIC

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Rànquing de mitjans en català: El Grup 
El Món consolida la segona posició en 
audiència després d’avançar l’Ara
Per Dircomfidencial

Després d’aquesta publicació nativa digital, destaca el crei-
xement sostingut registrat durant els últims mesos d’El Grup 
Món, que acredita 1,8 milions de lectors el mes passat. Aquest 
grup mediàtic posseeix digitals com El Món (generalista), Món 
Planeta (informació mediambiental i científica), Món Esport (es-
portiu) o Vadegust (alimentació). Aquesta oferta informativa es 
completarà a finals de mes amb una publicació salmó Tot Eco-
nomia, que estarà especialitzada en el teixit empresarial català 
sota la batuta de Vicent Sanchis, fins fa poc director de TV3 i 
que actualment exerceix com a director general d’El Món.

El Grup Món, l’editor del qual és Salvador Cot, manté una tra-
jectòria ascendent en audiència, cosa que li ha permès supe-
rar una capçalera històrica en català, com és el diari Ara, que 
actualment ja és tercera en trànsit entre els suports en català, 
amb 6 milions d’usuaris únics rebuts a l’agost, segons les da-
des de l’OJD. El sorpasso es va produir abril d’aquest any i des 
de llavors Món ocupa la segona posició de forma consecutiva.

Fora ja del pòdium de la premsa digital en català, es troben ca-
pçaleres com Diaridegirona.cat (quarta), Rac1.cat (5a), Beteve.
cat (6a), ElPuntAvui.cat (7a), Regió7.cat (8a), Segre.com (9a) i 
XCatalunya.cat (10a). (Gràfic: Dircomfidencial)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Google presenta a Espanya 
Showcase, una nova manera de 
seguir les notícies

L’oferta de notícies i actualitat de Google tindrà des d’aquest 
dijous un producte nou a Espanya. Showcase permetrà als mi-
tjans escollir tres articles i oferir-los en un format especial a 
News i Discover, els dos camins habituals per trobar informa-
ció al cercador. La novetat és petita, però vol dir un nou tipus 
d’ingrés per als 140 mitjans de 60 grups editorials espanyols, 
que han signat acords individuals amb Google. Entre ells hi ha 
Prisa Media, empresa editora d’El País.  Google News va tornar 
recentment a Espanya després de sortir fa vuit anys per des-
acords amb els propietaris de mitjans. Showcase ja és a més 
de 18 països i Google té acords amb més de 1.700 publicacions 
de tot el món, segons informa a El País Jordi Pérez Colomé.

Amb Showcase, Google vol promocionar especialment la in-
formació d’actualitat i de qualitat. La companyia ha traslladat 
aquests dos criteris als grups editorials, però no tindrà en prin-
cipi cap manera d’evitar que alguns mitjans facin servir aquest 
nou mètode per promoure titulars cridaners o enganyosos. 

Google ha donat alguns detalls de Showcase en una presenta-
ció virtual amb un grup de periodistes, però no permet esmentar 
directament les frases dels empleats de la companyia.

La nova funcionalitat ofereix panells que mostraran la informa-
ció de cada mitjà, i que seran un element més a la interfície 
de News o Discover. La seva aparició per a cada usuari de-
pendrà de l’algorisme, dels interessos de cadascú, de les fonts 
d’informació que consulteu o de la localització geogràfica. Goo-
gle ha insistit que la informació local és clau en aquest projecte. 
Els mitjans especialitzats o molt petits han de publicar almenys 
dos panells diaris. Google també permetrà als usuaris que se-
gueixin les seves capçaleres preferides. (Font: El País)

El Espanyol arriba al pòdium de la 
premsa digital el primer mes després 
de contractar GfK
El Espanyol ha estat un dels darrers grans mitjans digitals a 
contractar el mesurament de GfK DAM. De fet, Pedro J. Ra-
mírez, el seu editor i director, ha criticat diverses vegades el 
sistema de mesurament de la companyia alemanya, basada en 
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el model single source,  centrat en l’individu independentment 
del dispositiu que faci servir. Defensava, per contra, el mètode 
anterior utilitzat per Comscore en què es combinava un panell 
amb un mesurament censal.

Però des de gener d’aquest any, 
GfK és el nou mesurador homo-
logat per la indústria, de manera 
que El Espanyol ha hagut de con-
tractar finalment els seus serveis. 
I és que les dades de la compan-
yia alemanya són crucials per a la 
planificació publicitària dels anun-
ciants. Així doncs, durant el mes 
passat el digital de Pere J. Ramí-
rez ha fet les adaptacions tecno-
lògiques perquè la recopilació de 
dades fos correcta. Treballs que 
van finalitzar a finals d’agost.

Doncs bé, el primer mesurament 
de GfK amb El Español sota el seu 
sistema ha fet pujar aquesta publi-

cació al tercer lloc entre els digitals generalistes, des de la se-

tena posició en què es trobava anteriorment. Ha registrat 12,3 
milions d’usuaris únics a l’agost, cosa que implica una millora 
del 56% respecte al mes anterior. Tot i això, està per sota de les 
últimes dades consignades per Comscore, que van ser al juliol 
de 19,5 milions d’usuaris únics.

20Minuts és líder per 5è mes consecutiu: Al marge de la pu-
jada d’El Español després de contractar els serveis de GfK, el 
lideratge recau per cinquè mes consecutiu a 20Minutos, que a 
l’agost va marcar 14,2 milions de visitants únics, un 13% més 
que el mes anterior. El País ocupa novament la segona posició 
, a pràcticament 1,5 milions d’usuaris del líder.

Atenent l’indicador d’audiència mitjana diària -que és una de les 
innovacions que ha introduït GfK-, 20Minutos també és la pri-
mera del rànquing, amb 2,2 milions de lectors de mitjana. Aquí, 
El Espanyol baixa a la quarta plaça, amb 1,2 milions d’usuaris 
(el doble que al juliol), darrere d’El País (1,6 milions) i El Mundo 
(1,3 milions). (Font i gràfic: Dircomfidencial)
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La mitjana diària de consum d’Internet 
a l’agost del 2022 va ser de 117 minuts

El mes d’agost d’enguany el nombre de visitants únics a In-
ternet va ser de 37,1 milions, fet que suposa 806.000 visitants 
més que el mateix mes de l’any passat, un 2% més. El temps 
consum a Internet ha tingut una la mitjana diària de consum per 
persona de 117 minuts, -4,5 minuts menys que durant el mes 
d’agost del 2021. Per edats, el grup de 25 a 34 anys són els que 
dediquen més temps a navegar per Internet, per sobre de les 
tres hores diàries de mitjana.

Es tracta de dades de Comscore del consum d’Internet corres-
ponents al mes d’agost 2022, segons l’ Informe d’Audiència 
Internet d’Agost 2022 de Barlovento Comunicación. Els domi-
nis amb més nombre de visitants únics a l’agost de 2022 van 
ser youtube.com (35,5 milions), google.com (34,3 milions) i 
facebook.com (30,1 milions). El Butlletí us ofereix l’informe de 
consum d’internet de Barlovento. CLICAR AQUÍ (Font: MAE - 
gràfic: Barlovento)

Per als editors de mitjans, Twitter 
encara domina les xarxes socials

Twitter segueix sent el lloc on els editors de mitjans tenen 
col·lectivament les audiències més grans, seguits de Facebook 
i Instagram, segons una anàlisi d’Axios de 82 principals edito-
rials de notícies, entreteniment i esports. Tot i que alguns edi-
tors estan trobant un èxit ràpid a TikTok, la plataforma ofereix 
menys seguidors generals per als editors que altres plataformes 
socials, informa l’outlet. Aproximadament una quarta part dels 
mitjans de comunicació analitzats no tenen comptes oficials de 
TikTok. Molts que encara tenen seguidors relativament petits. 
Podeu ampliar la informació des d’aquest enllaç. (Font: MAE)
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Neix La Troca, una trobada de 
creadors de continguts digitals dels 
Països Catalans

 

Creadors que publiquin en català a les xarxes socials es reuni-
ran el proper 15 d’octubre a la trobada LaTroca, que tindrà lloc a 
Palma i que ha estat impulsada per primera vegada pel Govern 
balear, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.

Segons ha informat la Conselleria de Fons Europeus, Univer-
sitat i Cultura balear en una nota de premsa, la trobada naix 
amb l’objectiu de potenciar el panorama de creació digital en 
català i crear comunitat que s’expressi en aquesta llengua a 

través de les xarxes, fomentant la relació i el coneixement entre 
joves de diferents territoris”. En les properes setmanas es farà 
públic el programa complet, on hi haurà ‘tiktokers’, ‘youtubers’, 
‘instagramers’, jugadors de videojocs, ‘streamers’ i impulsors 
de podcasts.

Segons han detallat, es parlarà de llengua i humor, de la co-
munitat gamer, de l’apoderament a les xarxes i l’eclosió dels 
podcasts, entre d’altres. També hi haurà espais dintercanvi 
d’experiències i projectes, i altres activitats relacionades amb 
la creació de continguts digitals a Internet. (Font i infografia: 
20minutos)

Compte amb ‘Mostrar contrasenya’ al 
corrector de text de Chrome i Edge

Marcos Merino escriu a Genbeta que lLa majoria de les vega-
des que utilitzem algun servei de correcció o traducció de text 
al navegador, el funcionament del mateix requereix que el text 
original que se’ns mostra sigui remés a servidors al núvol que 
s’encarregaran d’analitzar-lo i tornar-lo degudament corregit o 
traduït. Això, per descomptat, constitueix un potencial problema 
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de privadesa, ja que concedeix al servidor en qüestió informa-
ció sobre les webs que visitem i sobre quina classe de textos 
escrivim.

És per això que Mozilla va anunciar el passat mes de juny el 
llançament de la seva extensió Firefox Translations, que ofe-
reix la funcionalitat de ‘traducció sense núvol’ (tant del contingut 
web com de l’input’ de l’usuari en formularis i quadres de text) 
a tots els usuaris del vostre navegador Firefox i navegadors 
compatibles.

Però... i Google Chrome i Microsoft Edge? Doncs tots dos na-
vegadors no només no ofereixen aquesta funcionalitat, sinó que 
les seves eines de correcció de text poden acabar exposant la 
nostra privadesa de manera molt més directa: remetent les nos-

tres contrasenyes als servidors de Google i Microsoft. Trobareu 
més informació en aquest enllaç. (Font i infografia: Genbeta)

L’advocat general del TJUE qüestiona 
el tractament de dades personals per 
part de Facebook
L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) qüestiona l’obtenció i el tractament de dades personals 
d’usuaris per part de Meta, propietària de Facebook. En les 
conclusions publicades, el magistrat considera que els usuaris 
de la xarxa social no són plenament conscients que la plata-
forma fa públiques les seves dades amb objectius comercials i 
suggereix que aquest compromís sigui més explícit.

Conclou que una autoritat de la competència pot intervenir en 
qüestions relacionades amb el tractament de dades personals. 
La sentència és una resposta al recurs que va interposar Meta 
a una resolució del Tribunal Superior Regional de Düsseldorf 
(Alemanya), que considerava que les autoritats de la competèn-
cia no podien opinar sobre el Reglament General de Protecció 
de Dades.
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Les conclusions del magistrat, però, no són vinculants, sinó que 
es limiten a proposar al Tribunal de Justícia una solució jurídi-
ca. No obstant això, la decisió final del TJUE –que encara no 
té data concreta per aquesta qüestió- sol alinear-se amb la de 
l’advocat general. (Font: Vilaweb)

Expansión supera els 50.000 
subscriptors digitals

Expansión, el diari líder d’informació econòmica, financera i 
empresarial, ha aconseguit superar els 50.000 subscriptors di-
gitals, una fita que bat totes les previsions i mostra l’èxit del 
model de pagament llançat el març del 2020. La combinació 
de continguts Premium per als seus subscriptors i d’articles en 
obert per fomentar la cultura financera els han permès créixer 
en subscripcions i en trànsit, mesurat en paràmetres com a pà-
gines vistes i usuaris.

Durant els darrers mesos, Expansión ha continuat potenciant 
la seva oferta informativa amb el llançament de nous contin-
guts especialitzats com el canal dedicat a la informació fiscal. 
Aquest projecte ha aconseguit un èxit rotund i compta amb un 

espai específic a la web. Dins la seva aposta informativa pels 
continguts de màxima qualitat, Expansión ha continuat ampliant 
la seva família de butlletins especialitzats amb el llançament de 
newsletters dedicades a Energia, Criptomonedes i Habitatge. 
(Font: Expansión)
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Inversió publicitària: les marques que 
més inverteixen segons Arce Media-
Auditsa
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Arce Media i Auditsa han publicat, com tots els mesos, el report 
d’internet corresponent al juliol i l’agost del 2022. Aquest assen-
yala les marques i sectors amb més inversió publicitària.

En els tres primers llocs hi ha CaixaBank (2,67%), seguit per 
O2 (2,03%) i Repsol (1,93%). seguits de marques com Renfe 
(1,52%), Alcampo (1,52%), Iberdrola (1,52%), IQOS (1,50%), 
KIA (1,40%), El Corte Inglés (1, 28%) i Movistar (0,17%). 
D’acord amb les dades de l’informe d’Arce Media i Auditsa, fet 
a un total de 8.639 marques i 41.962 creativitats.

Als resultats del passat mes de juny Ajuntament de Madrid, El 
Corte Inglés i KIA lideraven el rànquing d’inversió publicitària. 
Aquesta vegada, l’informe estava realitzat amb una base de 
5.796 marques i 26.369 creativitats.
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Sectors amb més inversió publicitària
Els sectors amb més inversió són el referent a “Serveis Públics 
i Privats”, amb un total de 1.737 marques i 5.473 creativitats. 
«Distribució i Restauració» amb 1.358 marques i 8.434 creativi-
tats. Transport, Viatges i Turisme tanca el top 3 amb un total de 
633 marques i 3.064 creativitats.

Seguits pels sectors de Cultura, Ensenyament i Mitjans amb 1.285 
marques amb 6.351 creativitats. Telecomunicacions i Internet amb 
742 marques i 3.473 creativitats, Automoció compta amb 230 mar-
ques i 2.217 creativitats, Finances i Assegurances amb 197 mar-
ques i 1.640 creativitats. En el cas d’ Energia , el sector compta 
amb 78 marques i 695 creativitats. Begudes amb 151 i 716 res-
pectivament i Alimentació amb 289 marques i 1.000 creativitats.

Pel que fa al tipus de compra, la compra directa és la primera 
opció de forma indiscutible amb un 72.72%, davant del 27,28% 
de les compres programàtiques. I el tipus de publicitat digital 
amb més inversió, el display segueix superant el vídeo amb un 
70,74% davant el 29,26%, respectivament.

Els llocs web també inverteixen en publicitat
En el cas dels llocs web, els inversors més grans són: YouTube 

(16,17%), Marca (8,07%) i As (5,30%). A la llista de gent gran 
es troben altres mitjans de comunicació com El País (5%), El 
Mundo (3,64%), La Vanguardia (2,98%), Telecinco (2,67%), El 
Confidencial (2, 63%) i ABC (2,19%). La xarxa social Facebook 
també compta amb una posició destacada al rànquing amb 
3,37%. (Gràfic: Auditsa-Arce Media)

Google no demorarà més la mort de 
les galetes

Google es disposa a acabar d’una vegada per totes (i sense 
més demores) amb les galetes de tercers i no els concedirà 
més períodes de gràcia. En el marc de la fira d’economia digital 
DMEXCO, Matt Brittin, president de Google a la regió EMEA, 
ha assegurat que Chrome, el navegador de la companyia de 
Mountain View, deixarà definitivament de donar suport a les ga-
letes de tercers al segon semestre del 2024. I aquesta data és 
absolutament irrevocable, assegura Google.

En aquest sentit, i sense l’esperança que Google concedeixi 
un altre període de gràcia a les galetes (el passat mes de juliol 
el gegant d’internet va demorar un any més la mort definitiva 
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d’aquest sistema de rastreig), la indústria de la publicitat online 
s’haurà d’adaptar (sí o sí) a l’òbit imminent de les galetes.

“Fer la transició a un món sense galetes significa que necessitem 
repensar la tecnologia que sustenta bona part de l’ecosistema 
de la publicitat en línia”, diu Brittin. En aquest sentit, els que for-
men part d’aquest ecosistema hauran de desenvolupar neces-
sàriament noves solucions enfocades a la protecció de dades, 
afegeix l’executiu de Google.

Les galetes són petits fitxers d’informació que els navegadors 
emmagatzemen a l’ordinador i al telèfon intel·ligent. En estar pro-
veïdes d’identificadors únics, les galetes possibiliten la identifica-
ció dels internautes. Per la seva banda, les anomenades galetes 
de tercers no fan àncores a la pàgina web del propietari sinó que 
són generades per serveis o proveïdors externs a aquesta web. 
I permeten, per tant, als proveïdors de serveis d’internet rastrejar 
l’usuari a diferents pàgines web. (Font: Marketing Directo)

IAB Spain llança la Guia Avançada de 
formats a TV Connectada

 AB Spain ha presentat la Guia Avançada de formats a TV Con-
nectada, elaborada per un dels grups de treball de la Comissió 
de TV Connectada. La TV Connectada és un entorn nou i en 
constant evolució, per això, aquesta guia pretén ser una eina 
de treball eficaç per als professionals de la indústria digital so-
bre aspectes concrets dels formats publicitaris fins que arribin 
els estàndards de mercat necessaris. La terminologia utilitzada 
per designar els diferents formats segueix els criteris que IAB 
Spain estableix a l’Estudi d’Inversió Publicitària en Mitjans Digi-
tals que publica anualment.

Al llarg dels seus diferents capítols, la guia analitza les diverses 
tipologies, funcionalitats, models de comercialització, compra 
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i mesurament dels formats publicitaris Display Video, Display 
No-Video i Branded Content per a TV Connectada. També 
aprofundeix aspectes legals i legislatius d’aquest ecosistema. 
Alguns, passem a desenvolupar a continuació.

Aquesta guia destaca com la TV Connectada garanteix un co-
rrecte mesurament en identificar els usuaris mitjançant IFAs 
(Identifier for Advertiser’s) i analitza les diverses tipologies, fun-
cionalitats i models de comercialització i compra dels formats 
publicitaris Display Video, Display No-Video i Branded Content. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la Guia Avanza-
da de formatos en TV Conectada, d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ  
(Font: Interactiva Digital – infografia: IAB)

La inversió en publicitat digital 
no sobrepassarà els nivells 
prepandèmics fins al 2023
Segons dades de l’informe de  Zenith, aquest any 2022 la in-
versió en publicitat digital arribarà als 16.400 milions de dòlars, 
un 36% més. El sector Viatges i Turisme va ser un dels més 

afectats per la pandèmia de Covid-19 pels confinaments, res-
triccions en els viatges i desaparició del turisme internacional.  
Amb el final de les restriccions, aquest sector ha anat recupe-
rant la seva activitat normal i això s’ha notat en la inversió en 
publicitat digital.

Segons dades de l’informe de  Zenith, aquest any 2022 la in-
versió en publicitat digital arribarà als 16.400 milions de dòlars, 
un 36% més. El 2021, el creixement es va situar en el 24%. 
Aquesta dada correspon a la inversió en publicitat digital rea-
litzada per aerolínies i allotjaments turístics a 13 mercats mun-
dials: Austràlia, Canadà, Xina, França, Alemanya, Índia, Itàlia, 
Polònia, Rússia, Espanya, Suïssa, Regne Unit i Estats Units.

Els analistes de Zenith han explicat que no esperen que aques-
ta inversió en publicitat digital sobrepassi els nivells prepan-
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dèmics fins al 2023, amb una previsió de 19.600 milions de 
dòlars”. La situació actual prepandèmica és diferent, amb un 
panorama internacional que ha canviat substancialment , cosa 
que obliga les aerolínies i allotjaments turístics a reinventar -se 
i apostar per mètodes de promoció innovadors.

Segons els editors, “per captar una clientela cada cop més exi-
gent, que busca experiències més personalitzades, i turisme 
creatiu, el Branded Content es posiciona com una eina clau 
per millorar la seva visibilitat i credibilitat”. El Butlletí us ofereix 
l’informe de Zenith Business Intelligence. CLICAR AQUÍ (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: El Financiero)

La inversió publicitària en ràdio creix 
un 3,1% a Catalunya, tres vegades 
menys que a l’Estat
El primer semestre de l’any, la inversió publicitària en ràdio a 
Catalunya va ser de 23,619 milions d’euros, un increment del 
3,1% respecte dels 22,905 milions del mateix període de 2021, 
segons l’estudi i2p de Media Hotline, amb dades d’Arce Media, 
per a l’Associació Catalana de Ràdio. L’entitat subratlla que es 

tracta d’un creixement “discret” en comparació amb el del con-
junt de la ràdio a l’Estat, que va ser del 9,7% amb una facturació 
de 195,627 milions.

“Algun dels motius expressats en el primer trimestre seguei-
xen vigents, com és el creixement important del mercat local de 
l’Estat, especialment en el sector dels serveis públics”, assen-
yala Enric Yarza, de Media Hotline. “La Generalitat i les admi-
nistracions locals de Catalunya estan reduint les inversions en 
publicitat, mentre que la resta d’administracions locals i autonò-
miques d’arreu de l’Estat les estan augmentant”, apunta.

Més concretament, l’estudi indica que la publicitat local a Cata-
lunya ha crescut un 3,5%, mentre que a la resta de l’Estat ho ha 
fet un 15,6%. Per la seva part, la inversió dels serveis públics 
a Catalunya s’ha reduït un 3,3%, mentre a Espanya s’ha incre-
mentat un 27,4%.

Dels 23,619 milions d’inversió publicitària a les ràdios catala-
nes, 15,581 corresponen a les emissores generalistes, un 2,1% 
més que el primer semestre de 2021, i 8,038 milions a les te-
màtiques, una pujada del 5,1%. A l’Estat, els augments són del 
8,6% i del 12%, respectivament. Per altra banda, la ràdio tra-

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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dicional a Catalunya s’enduu 22,763 milions de la inversió, un 
increment del 3,1%, i la digital 855.800 euros, un 4,1% més. 
En canvi, a Espanya els creixements són del 9,6 i el 13,1%, 
respectivament. (Font: Comunicació21)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Mètriques i eines de seguretat de 
marques, frau digital i tendències de 
visibilitat en publicitat display: claus del 
nou Informe de Qualitat dels Mitjans
Per Puro Marketing

La visibilitat de les campanyes augmenta de mitjana i el grau 
d’atenció dels anuncis continua sent clau. En el cas d’Espanya 
s’ha experimentat un increment respecte al mateix període de 
l’any passat a tots els entorns i formats. 

El risc de marca disminueix a tot el món gràcies a l’adopció 
de tecnologies i eines de publicitat contextual i pre-bid, mal-
grat l’augment de notícies relacionades amb la guerra. I el 
d’Espanya és més baix que la mitjana mundial a tots els en-

torns, tot i que presenta xifres molt elevades en les categories 
de contingut adult i violent. 

Integral Ad Science ha publicat aquesta setmana la 17a edició 
del seu Informe de Qualitat de Mitjans (Media Quality Report; 
MQR ), que analitza milers de milions d’impressions publici-
tàries a tot el món i proporciona transparència sobre el rendi-
ment i la qualitat dels emplaçaments de les campanyes digitals 
globals durant la primera meitat daquest any. L’informe mostra 
que, malgrat l’impacte de les notícies globals, els índexs de risc 
de marca es van mantenir en una trajectòria descendent segons 
ha anat creixent l’adopció d’estratègies basades en el context. 
A més, les dades del MQR revelen que, a mesura que el con-
textual targeting es fa més freqüent, el bloqueig de paraules 
clau queda obsolet i el risc de marca retrocedeix ràpidament.

D’altra banda, el descens en el risc de marca també n’indica 
l’ús de tecnologies de seguretat de marca en pre-bid, ja que 
aquestes filtren les impressions no segures abans que es faci 
la licitació i es comprin les impressions.

El volum de les impressions fraudulentes, -la proporció de anun-
cis servits a bots a Internet en lloc de persones-, va augmentar 

NOVES EINES
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a tots els entorns, seguint la tendència global. A les campanyes 
optimitzades, és a dir, quan hi ha una protecció contra el frau, 
desktop va ser l’entorn que va experimentar els nivells més alts 
de frau amb un 1,4%, en comparació del 0,5% de mobile.

Pel que fa a les campanyes per a mobile que es van executar 
sense protecció contra el frau, es va registrar una quantitat de 
frau digital fins a 16 vegades més gran que en les taxes de 
campanyes optimitzades. Tot i això, Espanya va superar les mi-
tjanes mundials i va ser l’únic mercat que va mostrar menors 
nivells de frau a tots els entorns.

La 17a edició de l’Informe de Qualitat dels Mitjans d’Integral Ad 
Science destaca les mètriques de seguretat de marques i les 
seves eines, frau digital i les tendències de visibilitat a display, 
vídeo, mobile web i apps. El Butlletí de l’AMIC us facilita aquest 
informe. CLICAR AQUÍ (Infografia: AMI)

Un informe del Reuters Institute 
analitza les eines digitals per a 
periodistes

Què passaria si els periodistes pensessin de manera més inte-
gral sobre com la tecnologia podria ajudar-los en la seva pràc-
tica professional, especialment pel que fa als informes, i treba-
llessin per experimentar i incorporar activament el que funciona 
a la seva pràctica professional? 

L’informe “The case for developing a Modern Reporter’s Note-
book”, de Simon Elvery publicat pel Reuters Institute analitza 
i intenta respondre aquestes preguntes. Repensar les redac-
cions i evolucionar el treball periodístic. Eines com Roam Re-
search, Obsidian, Athens, Evernote, Notion, Nette, Scrivener, 
Bear, Tiddlywiki, Simplenote o Muse formen part d’aquesta 
anàlisi d’aplicacions que formen part del bloc de notes del pe-
riodista modern. L’informe analitza l’ús d’aquestes aplicacions 
però també els processos amb què les redaccions evolucionen 
el treball dels periodistes.

El lector pot trobar més informació en aquest enllaç. (Font: MAE)
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Web per a fer mapes i gràfics 
d’Espanya
Els gràfics poden ser molt útils per il·lustrar un fet que volem 
explicar al nostre mitjà. Amb EP Data podem consultar i crear 
gràfics a partir de més de 60.800.950 de dades de diferents 
fonts estatals, de comunitats autònomes i de municipis. Les 
temàtiques sobre les quals trobareu dades actualitzades són 
variades: població, ocupació, habitatge, violència masclis-
ta, atur, vot, economia, coronavirus... Les dades d’EpData.es 
s’actualitzen constantment.

Hi ha dues opcions: aconseguir gràfics que ja estan fets i fer-los 
servir als nostres informes, escrits o webs... o crear els nostres 
propis gràfics. Com funciona el primer?. És molt senzill. Escull 
un tema que estiguis investigant. Per exemple, la desocupa-

ció. En accedir-hi pots indicar de quin lloc d’Espanya vols la 
informació: comunitat autònoma, província concreta, municipi. 
Quan entres, EP Data t’indica de quan és la darrera informació 
actualitzada. Aquí veus que la informació d’atur es va actua-
litzar al començament d’aquest mateix mes de setembre. Si 
no indiqueu una regió en concret, el que teniu és la informació 
completa de tot el país. Si vols alguna cosa més específica, ho 
has d’indicar a la barra que t’apareix.

Si volem saber ens dirigim directamenta a EP Data, trobarem 
i crearem gràfics fàcilment sobre els temes en els quals estem 
treballant. (Font i gràfic: Xataca)

Passar un àudio de WhatsApp a text a 
Windows i macOS sense instal·lar res

Al món hi ha dos tipus de persones:** els que adoren rebre 
missatges de veu, i els que els odiem amb tota la nostra for-
ça**. Per a aquest segon grup hi ha la possibilitat de conver-
tir aquestes notes de veu en un text per llegir. Ara no caldrà 
instal·lar absolutament res, ja que a través d’un bot que es pot 
fer servir a les apps de WhatsApp a Windows 10 i 11, així com 
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a macOS, segons escriu Alberto Lizana a Genbeta. El bot en 
qüestió és realment còmode, ja que actua com un contacte 
més on simplement reenviaràs els àudios que vols transcriure. 
Aquest al moment et mostrarà la transcripció, i és compatible 
amb l’espanyol, encara que parla únicament en anglès.

El primer pas que cal fer és afegir el bot a la teva llista de con-
tactes perquè puguis reenviar l’àudio a través de l’aplicació de 
WhatsApp al teu ordinador. Això és realment còmode, ja que 
simplement hauràs de prémer en aquest enllaç perquè s’obri 
automàticament a l’aplicació, o afegir el número de telèfon 
+14156809230 a la teva llista de contactes. Amplia la informa-
ció en aquest enllaç. (Font i infografia: Genbeta)

Web per pintar fotografies que 
funciona amb un parell de clics
La intel·ligència artificial està entrant a les computadores de 
les persones cada dia. En aquest cas, pot aconseguir ajudar a 
qualsevol que necessiti pintar fotos només fent clic en un botó. 
Infobae ha trobat Palette, un lloc web simple per pintar fotos 
antigues en blanc i negre.

Pintar una foto en blanc i negre s’ha posat de moda. No és tan 
difícil com abans, doncs ara tot el que una persona ha de fer és 
fer servir els nous filtres neuronals d’Adobe Photoshop, o millor, 
visitar Palette, creat per Emil Wallner, afiliat a Google Arts. El més 
cridaner d’aquesta aplicació és la qualitat dels resultats i la facilitat 
d’ús, il·luminar una foto en blanc i negre no requereix coneixe-
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ments de processament. Només cal descobrir el que hom neces-
sita, ingressar a un ordinador i tenir bona connexió a Internet.

Com funciona Palette, la IA que permet pintar imatges: El 
primer pas i potser el més difícil és trobar Palette. El nom és 
molt popular i si es posa la paraula “Palette” al cercador, es 
trobaran tot tipus de tints per als cabells, aplicacions per crear 
harmonies de color i més.

És important posar l’extensió del fitxer .fm (nom de domini dels 
Estats Federats de Micronèsia) per trobar exactament el que 
es busca. Si no n’hi ha, es pot ingressar en aquest enllaç per 
adreçar-se a la pàgina web oficial. A partir d’aquí, l’usuari no 
necessita fer diverses voltes dins de la pàgina per obtenir un 
bon resultat. Podeu completar el procés accedint a aquest link. 
(Font i infografia: Infobae)

Els altres usuaris de WhatsApp no 
podran veure que estàs “en línia”

La privadesa s’ha convertit en prioritat quan es parla de les 
aplicacions de missatgeria. WhatsApp, la xarxa social de mis-

satgeria instantània de Meta, llança una nova versió Beta que 
amagarà l’estat dels seus usuaris. Aquesta actualització funcio-
narà, per ara, només dins del programa Beta. Disponible per 
a usuaris de IOS i Android. Però a diferència d’altres actualit-
zacions d’aquest estil, i a l’empresa matriu, Meta ha anunciat 
oficialment l’actualització. Així que tard o d’hora arribarà a tots 
els usuaris de WhatsApp.

La nova actualització eliminaria la visibilitat de l’estat de conne-
xió, és a dir, l’”en línia” que apareix quan es trobem actius a la 
plataforma. Aquest és visible per a tots els contactes, i fins ara 
no hi havia manera d’amagar-ho. Aquesta nova funcionalitat és 
un pas per millorar la privadesa de l’aplicació de missatgeria de 
Mark Zuckerberg.

La funció porta el nom “Who can see when I’m online”, és a dir 
“Qui pot veure quan estic en línia”. I serà compatible per a usua-
ris de WhatsApp Beta per a Android 2.22.20.9. Per això usuaris 
d’aquest programa podran accedir a la funció les properes set-
manes. Però ara com ara es desconeix quan arribarà la funció 
a la resta d’usuaris de WhatsApp. (Font: WaBetaInfo)
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Com els editors de mitjans locals 
poden ajudar els anunciants
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

Sabem que els anunciants locals gasten diners en màrqueting 
de continguts (80.000 milions de dòlars aquest any) i que dues 
de cada tres pimes ho fan més prioritari, però què significa això 
per a les organitzacions de mitjans?

En un bon treball, Corey Elliott, vicepresident d’Intel·ligència de 
mercat local per a Borrell Associates, desglossa l’última inves-
tigació de màrqueting de contingut discutida a la convocatòria 
Big Branded en tres seccions: què pensen els venedors de 
contingut, l’oportunitat de vídeo i, finalment, què significa tota 
aquesta investigació per als mitjans locals. Veiem ara les opor-
tunitats presentades en funció del que diuen les pimes. 

Es va preguntar als anunciants locals quant va gastar la seva 
empresa en creació i distribució de contingut l’any 2021. Apro-
ximadament la meitat de les pimes van gastar menys de 5.000 
dòlars en creació i distribució. Un de cada cinc va gastar entre 
10.000 i 25.000 dòlars, amb una mica més d’això destinat a la 
creació que a la distribució. 

La majoria dels anunciants enquestats van dir que arribar al pú-
blic adequat era la seva principal preocupació quan es tracta de 
màrqueting de continguts efectiu. Després de saber com mesu-
rar els resultats i si va funcionar, i després la qualitat del contin-
gut. Els anunciants també es preocupaven per mantenir el con-
tingut actual i trobar el temps per plantejar idees i executar-les. 

“Estaven creant el seu propi contingut i el distribuïen amb les seves 
pròpies coses i la seva principal preocupació és si arriben al públic 
adequat”, va dir Elliott. “Aquesta és una de les àrees que una em-
presa de mitjans podria intervenir i podem ajudar-vos amb això”. 

Quan se li va preguntar de manera explícita què podrien fer les 
empreses de mitjans pel seu negoci local, les respostes estaven 
per tot el mapa. Alguns dels temes comuns que van sorgir in-
clouen: la necessitat d’ajuda per crear contingut editorial i missat-
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geria, la distribució i augmentar l’abast i la segmentació, i oferir 
solucions de baix cost. Moltes empreses van indicar que les em-
preses de mitjans locals ja els estan ajudant en aquests àmbits. 

Què fa que els compradors d’anuncis facin compres de màrque-
ting de contingut a empreses de mitjans? Això és el que van dir:

• Alt nivell d’experiència en màrqueting
• És una veritable associació, no una actitud de venedor
• Ofereix un pla de màrqueting transparent
• Penso en el meu negoci, no en el seu

Elliott diu que aquí és on les empreses de mitjans locals poden 
intervenir i servir els seus anunciants locals perquè no neces-
sàriament tenen la capacitat de crear idees efectives per si ma-
teixes. Estan ocupats dirigint el seu negoci.

“Compten amb algú més per tenir l’alt nivell d’experiència en 
màrqueting i això és el que els fa comprar a una empresa de 
mitjans locals”, va dir Elliott.

El màrqueting de contingut és una manera eficaç perquè les 
empreses locals connectin amb els seus clients d’una manera 

significativa. Els anunciants que entenen això ho prioritzen i es-
tan fent créixer el seu negoci. Les empreses de mitjans locals 
haurien d’aprofitar aquesta gran oportunitat d’ingressos.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball 2022 Content Marketing 
Study, de Borell Associates per a Meta, CLICAR AQUÍ . Cal afe-
gir que el Projecte de contingut de marca Meta està dissenyat 
a través d’una associació estratègica entre el Projecte de Pe-
riodisme Meta, l’Associació de Mitjans Locals i el Consorci de 
Mitjans Locals dels Estats Units per ajudar a facilitar el creixe-
ment, la implicació i l’èxit d’ingressos addicionals per a més edi-
tors de totes les formes i mides. (Infografia: Borrell Associates)                       

Com sabem que el periodisme local 
és bo per a la democràcia?

Des del 2018, Democra-
cy Fund ha estat rastrejant 
l’impacte que té el periodis-
me a la nostra democràcia i 
va publicar una actualització 
que quantifica el que passa 
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quan les comunitats locals tenen notícies locals sòlides, i el que 
passa quan les perden.

Indicis. L’informe troba que en àrees amb un fort periodisme 
local, més persones voten, les persones estaran menys es-
biaixades en considerar candidats, es poden contrarestar les 
narratives nacionals polaritzades i les persones senten un sentit 
de comunitat més fort.

Matisos. Tot i això, les notícies locals no són intrínsecament 
bones per a les comunitats només perquè són locals; també po-
den danyar les comunitats amb la seva cobertura, especialment 
les comunitats de color.

Des d’El Butlletí de l’AMIC us convidem a llegir l’ampli document 
2022 Content Marketing Study Key Findings, de Josh Stearns 
i Christine Schmidt per a Borrell Associates. (Il·lustració: de-
mocracyfund.org) CLICAR AQUÍ  (Infografia: Democracy Fund)

La Generalitat Valenciana ofereix els 
estudis de Ciutat de la Llum al sector 
audiovisual i promet incentius fiscals
“Hem tornat”. Amb aquest missatge, el president de la Generali-
tat Valenciana, Ximo Puig, es va mostrar a disposició del sector 
audiovisual al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebas-
tià d’oferir els estudis que tornaran a albergar produccions.

El president Puig confia convertir aquest espai de 90.000 
metres quadrats en “un gran escenari per fer grans i petites 
pel·lícules, sèries, programes”, gràcies, en part, a una inversió 
de 25 milions d’euros de les arques públiques per adaptar-lo i 
a incentius fiscals que promet aprovar, sense aportar més con-
creció. La Generalitat preveu que a Ciutat de la Llum es rodin 
fins a 200 produccions els propers cinc anys, que generin un 
impacte de 850 milions d’euros.
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Ciutat de la Llum és un nou motiu perquè la Generalitat Va-
lenciana segueixi estrenyent llaços amb el president de RTVE, 
José Manuel Pérez Tornero. Ximo Puig va assegurar que “vo-
lem fer moltes coses amb RTVE” i “estem definint algun cas”. 
Un propòsit d’aliança, que arriba després de l’èxit aconseguit 
amb la primera edició del Benidorm Fest, que va coronar Cha-
nel com a representant espanyola a Eurovisió i després de 
l’anunci d’una segona edició que se celebrarà també a la ciutat 
alacantina a principis del 2023. RTVE es proposa incrementar 
en els propers exercicis la seva inversió en la compra de drets 
d’antena de cinema espanyol. (Font: Programa Publicidad – fo-
tografia: valenciaplaza.com)

Ultima Hora afronta nous reptes 
informatius

El periodista Albert Orfila Portella (Maó, 1973), fins ara director 
en funcions d’ Ultima Hora, ha estat nomenat director adjunt 
del diari. Aquesta nova designació a la capçalera líder a les Ba-
lears obeeix a una estratègia per reforçar l’estructura editorial 
i adaptar-la als nous reptes informatius. El nou càrrec d’Albert 
Orfila al diari s’uneix als nomenaments de Samantha Coquillat 

Serra com a nova redactora en cap de l’edició Digital del diari i 
d’Ana Largo Cuevas i Mónica González Antequera com a caps 
de secció del Digital i de Local, respectivament.

Amb aquests nous nomenaments, Ultima Hora reforça la seva es-
tructura, tant en la seva edició de paper com digital, així com el com-
promís amb el periodisme de qualitat i de proximitat. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 27 de setem-
bre (De 15.30h a 19.30h) - L’objectiu d’aquest taller, presentat 
per Xavier Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional 
a millorar a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: 
veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, 
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i 
l’expressió. És una formació eminentment pràctica i pensada 
per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs 
Presencial. Barcelona. Dilluns 3 d’octubre (De 10.00h a 13.00h) 
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i dilluns 10 d’octubre ( De 09.30h a 14.30h) - Cada cop és més 
habitual que els professionals del periodisme i la comunicació 
s’especialitzin en algun tema concret i que acabin impartint xe-
rrades, tallers i formacions. En aquest curs, dirigit per Mario 
Sorribas, Francesc Ponsa i Josep Maria Brugués. volem com-
partir un conjunt de recomanacions i consells que us ajudaran, 
d’una banda, a preparar les vostres formacions amb tècniques, 
instruments i procediments útils per al disseny i l’elaboració de 
materials didàctics i de l’altra, a millorar la vostra manera de 
comunicar.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dilluns 3 al 31 d’octubre (6 hores) 
- En aquest taller teòric i pràctic, es donaran les pautes neces-
sàries per fer un reportatge i es desenvoluparà un treball amb 
la tutoria d’Ana Salvá. Primer s’explicaran els conceptes bàsics 
a tenir en compte i després s’acordarà una idea de reportatge 
a realitzar per part de l’alumnat que serà avaluat per la profes-
sora.

Iniciació al tast de vins per a periodistes.- Curs Presencial. 
Barcelona. Dimecres 5 d’octubre ( De 15.30h a 19.30h) - Des 
del periodisme intentem apropar-nos al món del vi d’una mane-

ra objectiva, informativa i analítica; buscant les claus que po-
den tenir més interès per al públic generalista o especialitzat. 
Aquest curs, conduït per Rafael Gimena, dona les claus per 
instruir-se en el coneixement del món del vi i el tast organolèptic 
per poder començar a descriure un vi.

Aprèn a crear apps.- Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 11, 
18 i 25 d’octubre ( De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs. a càrrec 
de Víctor Santacreu, se centra en la creació d’aplicacions en 
un moment de creixement accelerat del consum d’informació 
a través de dispositius mòbils. Els objectius d’aquest curs són 
aportar les nocions bàsiques necessàries per poder portar a ter-
me un projecte de creació d’una app, des del seu plantejament, 
planificació i disseny, fins al seu llançament en les diferents pla-
taformes mòbils. 

Taller de Twitter.- Sessió on line en directe. Dijous 13 d’octubre 
(De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, presentat per Pilar Yépez, 
pertany a l’itinerari anomenat Aula Sènior, que vol proporcionar 
eines i habilitats útils per als sèniors, tant per al seu ús profes-
sional com personal. Comencem amb un cicle d’introducció a 
les xarxes socials, seleccionant les més utilitzades: Twitter, Fa-
cebook, Instagram i Linkedin. S’explicaran les principals carac-
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terístiques i funcionalitats de cada xarxa en diferents sessions. 
S’ensenyarà a crear perfils i es mostraran les seves possibilitats 
per aprofitar-les al màxim.

Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.- 
Curs Presencial. Barcelona. Divendres 14 i 21 d’octubre ( De 
10.00h a 14.00h) - Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha 
prou amb tenir coneixements i experiència en la creació de con-
tinguts i en el community management. També cal saber com 
acompanyar les accions amb la potència publicitària de Google, 
Facebook i Instagram Ads. En aquest curs, impartit per Enrique 
San Juan, els participants aprendran l’essencial per posar en 
marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de social 
media. 

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dimecres 19 i 26 d’octubre ( De 09.30h a 14.30h) - El 
curs, conduït per Josep M. Brugués, explica com plantejar, 
desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic 
en totes les seves fases (auditoria; missió i visió; estratègies; 
públics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol 
tipus d’organització i tenint en compte les darreres tendències 
en comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

Programa intensiu d’estratègia en xarxes socials - Nivell 
avançat.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 15, 
22, 29 i 6 d’octubre (De 10.00h a 13.00h) - Les xarxes socials són 
part imprescindible de qualsevol estratègia de màrqueting. Però, 
cada vegada són més importants les diferències entre elles i les 
hem de conèixer en profunditat per treure’n el màxim partit. Amb 
aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, aprendràs totes les novetats 
d’aquest any de les quatre principals xarxes i com tenir èxit en la 
teva estratègia social. Queden places disponibles!

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 Nereida Ca-
rrillo, ensenya d’una manera molt pràctica com comunicar de for-
ma innovadora i amb llenguatges multimèdia. Analitzarem 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. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
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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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Llei Europea de Llibertat dels Mitjans 
de Comunicació: la Comissió proposa 
normes per protegir el pluralisme 
i la independència dels mitjans de 
comunicació a la UE
Per Premsa Comissió Europea

El dia 16 la Comissió Europea va adoptar la Llei Europea de 
Llibertat dels Mitjans de Comunicació, un innovador conjunt 
de normes per protegir el pluralisme i la independència dels 

mitjans de comunicació a la UE. El Reglament que proposem 
conté, entre d’altres coses, salvaguardes contra la ingerència 
política en les decisions editorials i contra la vigilància. Para 
esment a la independència i el finançament estable dels mitjans 
de comunicació públics així com a la transparència de la pro-
pietat dels mitjans i de la distribució de la publicitat institucional. 

També estableix mesures per protegir la independència dels 
editors i comunicar conflictes d’interès. Finalment, la Llei toca 
la qüestió de les concentracions de mitjans de comunicació i 
crea un Comitè Europeu de Mitjans de Comunicació indepen-
dent integrat per les autoritats nacionals de l’àmbit dels mitjans 
de comunicació. La Comissió també ha adoptat una Recoma-
nació complementària per fomentar les salvaguardes internes 
d’independència editorial.

La vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová, ha declarat: 
“Els últims anys hem vist diverses formes de pressió sobre la premsa. 
És hora d’actuar. Cal que establim uns principis clars: els periodistes 
no han de ser espiats per la feina que fan; els mitjans públics no s’han 
de convertir en canals propagandístics. Això és el que proposem avui, 
per primera vegada a la història: salvaguardes comunes per protegir la 
llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació a la UE”.
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Thierry Breton, comissari del Mercat Interior, ha declarat: “La 
UE és el mercat únic democràtic més gran del món. Els mitjans 
de comunicació tenen un paper essencial però s’enfronten a la 
caiguda dels ingressos, amenaces a la llibertat i el pluralisme 
dels mitjans, l’emergència de plataformes digitals molt grans i 
un mosaic de regulacions nacionals diferents. La Llei Europea 
de Llibertat dels Mitjans de Comunicació disposa salvaguardes 
comunes a nivell de la UE per garantir la pluralitat de veus i 
per permetre que els nostres mitjans operin sense ingerències, 
tant si són privats com públics. Un nou organisme de vigilància 
europeu promourà l’aplicació efectiva d’aquestes noves normes 
en matèria de llibertat de premsa i concentracions dels mitjans 
audiovisuals per garantir que no comprometen la pluralitat”.

Sense ingerències polítiques, sense espionatge i amb fi-
nançament estable

La Llei Europea de Llibertat dels Mitjans de Comunicació ga-
rantirà que els mitjans de comunicació —tant públics com 
privats— puguin operar més fàcilment en diversos països del 
mercat intern de la UE sense pressions indegudes i tenint en 
compte la transformació digital de l’espai mediàtic. 

 - Protecció de la independència editorial: el Reglament exi-
girà que els estats membres respectin la llibertat editorial dels 
proveïdors de serveis de comunicació i millorin la protecció de 
les fonts dels periodistes. A més, els proveïdors de serveis de 
comunicació hauran d’assegurar la transparència de la propie-
tat amb la publicació d’aquesta informació i prendre mesures 
amb vista a garantir la independència de cadascuna de les de-
cisions editorials.

 - No a l’ús de programari espia contra els mitjans: la Llei de 
Llibertat dels Mitjans de Comunicació incorpora salvaguardes 
sòlides davant de l’ús de programari espia contra mitjans de 
comunicació, periodistes i els seus familiars.

- Mitjans públics independents: si existeixen mitjans públics, 
cal que disposin d’un finançament adequat i estable per tal 
de garantir-ne la independència editorial. La direcció i el con-
sell de govern dels mitjans públics s’hauran de designar mi-
tjançant procediments transparents, oberts i no discriminatoris. 
Els mitjans públics han de proporcionar pluralitat d’informació 
i d’opinions, de manera imparcial, de conformitat amb la seva 
missió de servei públic.
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- Tests de pluralisme dels mitjans: la Llei de Llibertat dels Mi-
tjans de Comunicació exigeix que els estats membres avaluïn 
l’impacte de les concentracions del sector dels mitjans de comu-
nicació en el pluralisme i la independència editorial de la prem-
sa. També requereix que tota mesura legislativa, reglamentària o 
administrativa per part d’un estat membre que pugui afectar els 
mitjans de comunicació sigui motivada i proporcionada.

- Transparència de la publicitat institucional: la Llei de Lli-
bertat dels Mitjans de Comunicació establirà nous requisits per 
a l’assignació de la publicitat institucional de manera que sigui 
transparent i no discriminatòria. La Llei també reforçarà la trans-
parència i l’objectivitat dels sistemes de mesura de les audiències, 
cosa que tindrà repercussió en els ingressos de publicitat dels mi-
tjans, especialment en l’àmbit digital.

- Protecció del contingut en línia dels mitjans: com a continua-
ció al que disposa la Llei de Serveis Digitals, la Llei de Llibertat dels 
Mitjans de Comunicació incorpora salvaguardes contra la retirada 
injustificada de continguts dels mitjans produïts de conformitat 
amb els estàndards professionals. En els casos que no comportin 
riscos sistèmics com ara la desinformació, les plataformes digitals 
molt grans que pretenguin retirar determinats continguts lícits dels 

mitjans per considerar-los contraris a la política de la plataforma 
hauran d’informar el proveïdor de serveis de comunicació interes-
sat sobre els motius abans de dur a terme la retirada. Aquestes 
plataformes hauran de processar de manera prioritària tota queixa 
presentada per un proveïdor de serveis de comunicació.

- Nou dret dels usuaris de personalitzar la seva oferta de mi-
tjans: la Llei de Llibertat dels Mitjans de Comunicació introduirà 
el dret de personalitzar l’oferta de mitjans en els dispositius i les 
interfícies, com ara els televisors connectats, de manera que 
l’usuari pugui canviar la configuració predeterminada per adaptar-
la a les seves preferències personals.

- La proposta està acompanyada d’una Recomanació que recull 
un conjunt de bones pràctiques del sector orientades a fomentar 
la independència editorial i una transparència de la propietat més 
gran. La Recomanació presenta un catàleg de mesures volun-
tàries perquè les empreses dels mitjans de comunicació les tin-
guin en compte, com per exemple les condicions per a la creació 
independent de continguts editorials, l’empoderament dels perio-
distes a participar en decisions determinants per al funcionament 
dels mitjans, o estratègies per garantir l’estabilitat a llarg termini 
de la producció de continguts informatius.
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Un organisme de vigilància en matèria de llibertat dels mi-
tjans de comunicació 
La Comissió proposa la creació d’un Comitè Europeu de Mi-
tjans de Comunicació independent integrat per autoritats nacio-
nals de l’àmbit dels mitjans de comunicació. El Comitè promou-
rà l’aplicació efectiva i constant del marc normatiu de la UE en 
matèria de mitjans de comunicació, en particular assistint a la 
Comissió en l’elaboració d’unes orientacions sobre qüestions 
de regulació dels mitjans. També podrà emetre dictàmens so-
bre mesures i decisions nacionals que afectin els mercats dels 
mitjans de comunicació i les concentracions en els mercats dels 
mitjans.

El Comitè també coordinarà les mesures nacionals de regulació 
pel que fa als mitjans de fora de la UE que suposen un risc per 
a la seguretat pública per tal de garantir que aquests mitjans 
no eludeixin les normes aplicables a la UE. Així mateix, el Co-
mitè organitzarà un diàleg estructurat entre plataformes digitals 
molt grans i el sector dels mitjans de comunicació per fomentar 
l’accés a una oferta diversa de mitjans i per vigilar l’observança 
de les iniciatives d’autoregulació per part de les plataformes, 
com ara el Codi de bones pràctiques de la UE en matèria de 
desinformació.

Properes etapes
Ara correspon al Parlament Europeu i els estats membres de-
batre la proposta de la Comissió d’un reglament en virtut del 
procediment legislatiu ordinari. Un cop s’hagi adoptat, serà di-
rectament aplicable arreu de la Unió Europea. La Comissió fo-
mentarà els debats, en especial en el marc del Fòrum Europeu 
de Mitjans Informatius, sobre les pràctiques voluntàries per part 
de les empreses de mitjans vinculades a la Recomanació que 
acompanya el Reglament.

Rerefons
Els mitjans independents són un guardià públic i un pilar fona-
mental de la democràcia, a més de constituir una part impor-
tant i dinàmica de la nostra economia. Són essencials per a la 
formació d’una esfera pública, la creació d’opinió pública i la 
rendició de comptes dels qui ostenten el poder. Des d’una pers-
pectiva mundial, la Unió Europea es manté com a bastió per als 
mitjans lliures i independents.

Alhora, però, creixen les tendències preocupants arreu de la 
UE. La Comissió n’ha seguit l’evolució de prop a través de 
l’Informe sobre l’estat de dret i altres eines, com ara l’instrument 
de seguiment del pluralisme en els mitjans “Media Pluralism 
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Monitor”. Les deficiències que es van constatar en informes so-
bre l’estat de dret anteriors han donat lloc a diverses iniciatives 
de la UE, com ara una recomanació sobre la seguretat dels 
periodistes i mesures per actuar davant de les demandes abu-
sives contra la participació pública (SLAPP, per les sigles en 
anglès).

El lector d’El Butlletí de l’AMIC trobarà més informació sobre 
aquesta llei en aquest enllaç. (Infografia: European Union)

https://cmpf.eui.eu/mpm2022-results/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5505
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Les xarxes socials tenen un paper 
cada cop més rellevant en el nostre 
dia a dia
Per Melanie Gaboriault. directora Sènior de Comunicació Corporativa 
Global de Hootsuite / Marketing Directo

El periodisme és una professió en constant necessitat de trans-
formació per trobar la millor via de comunicació amb la seva 
audiència. Com a antiga periodista, els canvis en la manera 
de consumir els mitjans de comunicació han estat fascinants 
d’observar. Les xarxes socials, sens dubte, han suposat un 
canvi radical en la manera com els usuaris es relacionen amb 
la informació. Tant és així que, segons el darrer informe Digital 

2022 elaborat per Hootsuite i We Are Social, la població és 2,5 
vegades més propensa a recórrer a les xarxes socials com la 
principal font de notícies que als mitjans impresos.

D’aquesta manera, el 57% dels adults s’informen a través de 
les xarxes socials , davant del 23% que consumeix els mitjans 
impresos. Aquesta tendència s’accentua encara més entre les 
generacions més joves, ja que gairebé dos terços dels enques-
tats entre 18 i 24 anys utilitzen les xarxes socials com a font 
d’informació.

Podem dir amb seguretat que les xarxes socials han transfor-
mat la manera de trobar i consumir notícies. Com va assenyalar 
Simon Kemp en una conversa durant el Linkedin Live, mentre 
que abans ens assèiem a llegir un diari de principi a fi per con-
sumir totes les seccions de notícies, ara els mitjans de comuni-
cació estan més filtrats i orientats, consumint-se en fragments 
més curts a les nostres xarxes socials.

Les xarxes socials també són més immediates i per això solen 
ser el primer canal on els usuaris busquen les notícies d’última 
hora. D’una banda, és fantàstic veure aquestes històries reals en 
directe, però, d’altra banda, aquesta necessitat d’immediatesa i 
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d’una producció ràpida augmenta el risc de problemes com ara 
la parcialitat i la manca de comprovació dels fets. Per aquesta 
raó, tant la desconfiança dels consumidors dels mitjans, com 
l’escepticisme al voltant de la desinformació a les xarxes so-
cials s’ha vist incrementat durant els darrers anys.

Les xarxes socials, una de les principals fonts de notícies

Reuters informa que Facebook segueix dominant el rànquing 
de les xarxes socials més usades per informar-se de les no-
tícies, amb gairebé la meitat de tots els enquestats citant la 
plataforma més gran de Meta com a font de notícies. En segon 
lloc es troba YouTube amb 3 de cada 10 enquestats que diuen 
que consumeixen contingut de notícies a la principal platafor-
ma de vídeo d’Alphabet.

WhatsApp ocupa el tercer lloc a l’informe d’aquest any, amb 
el 22% dels enquestats que diuen que usen la plataforma de 
missatgeria més popular de Meta com a font de contingut de 
notícies. D’altra banda, la quantitat d’enquestats que diuen que 
usen TikTok per informar- se gairebé s’ha duplicat des de l’any 
passat, del 4% el 2021 al 7% a l’estudi d’aquest any.

Totes les mirades posades a Snapchat, Telegram i TikTok

A més de la influència que han tingut les xarxes socials en 
la manera com consumim les notícies, també hem detectat 
un ràpid creixement en altres plataformes socials. L’audiència 
publicitària de Snapchat ha augmentat en més de 100 mi-
lions d’usuaris l’últim any, arribant als 616 milions el juliol de 
2022, cosa que no és poc per a una plataforma que acaba de 
complir 11 anys. Telegram, per la seva banda, està creixent 
a un ritme encara més gran, ja que ja compta amb 700 mi-
lions d’usuaris actius mensuals a tot el món, enfront dels 500 
milions d’usuaris de fa només 18 mesos. Això suggereix que 
Telegram està creixent aproximadament un 25% a l’any, una 
taxa de creixement que supera fins i tot TikTok.

Les dades d’aquest trimestre revelen que l’audiència publici-
tària de TikTok ha crescut un 5,4% els últims 90 dies, amb 
52 milions de nous usuaris més grans de 18 anys, cosa que 
eleva l’ abast global de la plataforma a 1.020 milions al juliol 
del 2022. Es tracta d’una xifra increïble i obre una oportunitat 
d’or perquè les marques connectin amb el públic de manera 
creativa.
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Mentre que el nombre d’usuaris de TikTok es dispara, les últi-
mes dades revelen que els anuncis de Facebook Reels arriben 
ara a més de 473,5 milions d’usuaris, un 279% més que les 
xifres d’abril. Instagram Reels, per la seva banda, va assolir 
una audiència encara més gran, ja que les dades de Meta infor-
men d’ una audiència mundial de 754,8 milions d’usuaris el juliol 
del 2022. Tot i que no és tan impressionant com el creixement 
de Facebook Reels, l’audiència d’Instagram Reels ha crescut 
aproximadament un 10% en els darrers tres mesos, incremen-
tant en 68 milions els usuaris del trimestre passat.

L’economia dels creadors a les plataformes en continu 
creixement
Aquest darrer augment del creixement de l’audiència i de la 
despesa a TikTok i Reels és un senyal prometedor d’una econo-
mia dels creadors en auge, una tendència contínua que tots els 
professionals del màrqueting haurien d’explorar, si no ho estan 
fent. L’inici d’aquestes converses i la inclinació cap a l’economia 
dels creadors poden arribar a amplificar el missatge de mane-
res diferents.

En contrast aparent amb aquestes troballes, les dades revelen 
que consumir contingut divertit i d’entreteniment segueix sent 

la principal activitat a TikTok, i només el 35,4% dels adults en 
edat laboral fora de la Xina diuen que publiquen o comparteixen 
el seu propi contingut a la plataforma. Això es compara amb 
el 42,7% dels usuaris de Snapchat , el 64,5% dels usuaris de 
Facebook i un impressionant 70,2% dels usuaris d’Instagram. 
(Infografia: amedirh.com)
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Algú guanya de debò amb els murs de 
pagament de la premsa digital?
Per Rubén Arranz / Vozpópuli

Un correu electrònic matutí adverteix de l’existència d’una nova 
oferta per subscriure’s al mur de pagament d’un dels diaris més 
llegits d’Espanya. El missatge promet que els nous abonats pa-
garan 6,5 euros al mes durant els propers 24 mesos per accedir 
a tots els continguts periodístics d’aquest mitjà, que és El País. 
Fa dos anys que Prisa va decidir tancar al públic una part dels 
continguts de la seva capçalera principal. A la primera meitat 
del 2022, va ingressar 6,5 milions d’euros dels seus 220.000 
abonats.

Un altre diari digital intenta persuadir els seus lectors amb una 
promoció de 2 mesos d’accés al mur de pagament per 1 euro. 
Després, el preu que pagaran és de 6,99 cada 30 dies. Qui 
aboni els 49 euros que costa el ‘bo anual’, rebrà uns auriculars 
i un altaveu de regal.

The Guardian  ofereix un descompte del 50% de l’import de la 
subscripció durant tres mesos. En acabar aquest període, els 
lectors han de pagar 14,99 euros al mes o 149 a l’any. The New 
York Times -al qual li ha anat millor aquest negoci- costa  20 
euros cada 12 mesos  actualment, encara que habitualment el 
preu és de 60. El diari nord-americà ja compta amb 10 milions 
d’abonats.

Financial Times  és força més car. Els clients han de pagar 39 
euros cada mes o 345 a l’any. Això sí, el principal diari econò-
mic del món occidental ofereix articles especialitzats de firmes 
molt rellevants en sectors estratègics.

Els mitjans de comunicació podrien viure dels seus subscrip-
tors a mitjà i llarg termini? Per descomptat, no sembla que la 
recaptació que obtenen a través d’aquest negoci arribi a un ni-
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vell similar a la que obtenien quan es venien cada matí milers 
i milers de diaris. Però qualsevol nova font d’ingressos és ben-
vinguda. Ara bé, quins beneficis i perjudicis genera el mur per 
a subscriptors?

Dependència dels anunciants
Quan les principals empreses periodístiques espanyoles van 
inaugurar els sistemes de pagament per continguts, van llançar 
un missatge interessant. Van afirmar que aquesta nova via 
d’ingressos els permetria reduir la seva dependència dels anun-
ciants, la qual es va incrementar de forma preocupant quan va 
començar a descarregar sobre el sector la tempesta perfecta i 
la seva facturació es va desplomar com a conseqüència de la 
caiguda del negoci del paper i de la crisi del 2008.

El problema és que, a l’hora de la veritat, la publicitat encara és 
necessària -i ho serà- perquè aquestes empreses es mantin-
guin amb vida. Perquè l’oxigen dels mitjans contemporanis no 
és el periodisme que ofereixen als seus lectors -per més que 
els escarrassin-, sinó els diners dels anunciants i, en menor 
mesura, la seva capacitat tecnològica. El millor pilot (o perio-
dista) sense un bon cotxe (inversió + tecnologia) mai no serà 
capaç de guanyar una carrera.

Una gran part de la professió sol recórrer en les seves interven-
cions públiques a una frase que ja es pot considerar gairebé 
com un ‘lloc comú’, i és que el bon periodisme s’ha de pagar. 
Repeteixen una vegada i una altra que els lectors abans es 
grataven la butxaca per comprar el diari i que, per tant, no hi 
ha res que els impedeixi fer el mateix amb les edicions digitals.
Aquesta afirmació és desgraciadament una mitja veritat, atès 
que descriu la realitat de manera incompleta. Podria servir per 
als temps passats, però no exactament per als actuals.

Els diaris generalistes van ser un producte que va arribar a una 
bona part de la població durant les dècades d’esplendor, en 
què només la ràdio i, posteriorment, la televisió podien competir 
amb els continguts informatius.
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El problema és que, a l’era d’internet, els mitjans de comuni-
cació han deixat de tenir el monopoli de la informació, tant de 
la dolenta com de la bona, per més que això últim faci mal als 
periodistes que estan encantats de conèixer-se. L’accés a les 
fonts originals és més senzill -per als que busquin informació 
de perfil tècnic o molt específica- i el contacte dels seus clients 
potencials amb els especialistes que les manegen millor que 
els mateixos periodistes, molt més fàcil.

Són capaços els mitjans de comunicació espanyols d’oferir als 
seus lectors aquest caviar ? Aquesta és la pregunta del milió, 
atès que la seva capacitat de posar a disposició dels seus lec-
tors informació amb un valor afegit hauria de ser la que els con-
vencés de subscriure’s a un servei que fins fa un parell d’anys 
era gratuït, com és el de la seva edició digital.

Les grans transformacions dels sectors productius solen pro-
duir-se després de la posada en marxa de grans idees i ingents 
inversions. Això no ha passat a la premsa, ja que el sector fa 
gairebé dues dècades que està en crisi. En aquest temps, les 
redaccions s’han aprimat, les delegacions s’han tancat i les 
corresponsalies -en molts casos- han estat substituïdes per 
col·laboracions mal pagades. Tot i això, de sobte, sense grans 

canvis en la seva estructura, han decidit que qui vulgui llegir els 
seus “continguts gurmet” ha de passar per caixa.

Una estratègia a curt termini
Tampoc sobren les idees brillants entre els editors, que van 
demostrar una enorme ceguesa, primer, al bolcar els seus 
continguts de forma gratuïta a internet quan la professió es 
va ‘digitalitzar’. Després, es van embrancar en una guerra per 
l’audiència que els va portar a dedicar més recursos a captar 
lectors mitjançant notícies clickbait que millorar la qualitat del 
seu producte informatiu. Els directius de mitjans han demostrat 
els últims anys més interès a pregonar la seva dada mensual 
d’audiència que a exalçar els periodistes que aconseguien les 
seves millors exclusives o en feien les anàlisis més afinades.

El més curiós és que aquesta competitivitat mal entesa es man-
té actualment. No hi ha mes en què un dels principals grups de 
mitjans de comunicació no publiqui un article on se subratlli la 
seva dada de subscriptors. En diversos casos, aquestes peces 
no ofereixen claus sobre allò que paga, de mitjana, cada abo-
nat; o sobre quants s’han donat de baixa després de finalitzar 
la promoció que els va enganxar.
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Mentrestant, hi ha una gran pregunta per respondre: quants 
grups de mitjans de comunicació espanyols tenen els recur-
sos humans i tecnològics suficients per oferir als seus lectors 
continguts pels quals val la pena pagar? Tots es van llançar a 
aquest negoci de cap. Ho van fer perquè estaven convençuts 
del seu èxit o perquè els urgia imitar els seus competidors? I, 
és clar, també caldria plantejar la qüestió següent: en quants 
casos es pot dir que el projecte ha culminat amb èxit?

L’última qüestió d’aquesta anàlisi és la que n’ha motivat la re-
dacció. Perquè hi ha una pregunta molt pertinent que sol que-
dar –injustament– en un segon pla a l’hora de debatre sobre 
l’efecte dels murs de pagament sobre el mercat dels mitjans de 
comunicació. És la següent: com ha afectat els lectors aquesta 
decisió empresarial? Hi ha murs de pagament que no han ge-
nerat grans beneficis ni per als seus promotors ni per a la seva 
audiència?

D’altra banda, hi hauria d’haver un debat més profund i honrat 
a les redaccions sobre quina és la informació que veritablement 
interessa als lectors. Costa imaginar els enginyers i dissenya-
dors que van treballar a l’iPhone sense una idea clara sobre el 
programari que havien d’introduir en aquest telèfon perquè fos 

de la màxima utilitat per als usuaris. Des del reproductor de 
música a mp3 fins a la calculadora. Diria que aquesta feina no 
s’ha fet en profunditat a la premsa espanyola abans de llançar 
els murs de pagament.

Això ho negaran els seus promotors, atès que l’ego és un gran 
mal d’aquesta professió, però els menús informatius es confi-
guren moltes vegades sense pensar en allò que realment és 
important per als lectors i per al país. El periodista que segueix 
diàriament un partit o una empresa tendeix a pensar que les 
notícies que es generen en aquest entorn són més importants 
del que en realitat són. Si això a un ”client” del seu diari no li 
interessa, per què hauria de pagar?
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La llei de premsa de la UE
La Unió Europea debatrà les properes setmanes l’esborrany de 
la “llei de mitjans”, que pretén aprovar abans del final del 2022. 
Aquest text fa una referència interessant a la informació que 
consumeixen els usuaris d’internet. És a dir, una gran majoria 
dels ciutadans occidentals.

La pretensió de la Comissió Europea és que els clients 
d’agregadors de notícies –com Google Discover– puguin triar 
les notícies que volen llegir. O sigui, que l’algorisme d’aquestes 
empreses -o els interessos comercials- no determini quins són 
els articles que apareixen a la pantalla cada cop que obren el 
navegador. Així es pot dir en llegir l’article d’aquesta normativa 
en què es fa esment a aquest assumpte.

Qualsevol que accedeixi a aquest servei pot apreciar que la 
majoria de les referències que ofereix als usuaris són de clic-
kbait o de continguts banals. Amb internet, va augmentar de 
manera exponencial la quincalla informativa. Amb els murs de 
pagament, els articles més interessants o il·lustratius es van 
allunyar encara més dels ciutadans. No passa igual amb els 
menys valuosos des del punt de vista informatiu o opinatiu.

Diran els pops del sector que els que fa tres dècades volien 
accedir a la bona informació tenien l’opció de comprar el diari, 
igual que actualment podrien subscriure’s a El País, El Mundo  
o  ABC . Res a dir davant d’aquest argument.

Ara bé, es podria plantejar què passa en el cas de la majoria 
dels ciutadans, que és la que no contracta aquests serveis i la 
que es documenta sobre l’actualitat a través dels mitjans gra-
tuïts, que són les televisions -que cada vegada es nodreixen 
més de continguts digitals, ja que són impactants i barats- i 
una premsa digital que sobreviu amb redaccions molt escasses 
d’efectius i que fa temps va optar per la recerca del clic i pel 
periodisme que consisteix a confrontar declaracions altisonants 
i a generar titulars cridaners perquè siguin debatuts a les xarxes 
socials. Perquè això augmenta la seva audiència i el volum dels 
seus ingressos publicitaris (suposadament).

Es pot dir que hi ha un periodisme que mai no va acabar de recu-
perar-se de la crisi del paper i que avui és de pagament, malgrat 
no oferir excel·lència als seus clients; i un de gratuït que -excepte 
excepcions- busca audiència de forma incessant amb articles rim-
bombants que generen impacte en els lectors fàcilment impressio-
nables o en els que estan condicionats pel biaix de confirmació.
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En vista d’aquesta situació, cal preguntar-se: els murs de paga-
ment valen allò que costen? Són un bon negoci per als mitjans 
espanyols o, per contra, fan perdre influència als diaris que els 
implanten, especialment als de proximitat?

I potser el més important: hi ha alguna manera que el model 
d’empresa de comunicació del segle XX sobrevisqui en un 
temps en què el periodisme ha perdut el monopoli de la infor-
mació? Potser caldria començar per respondre aquesta qües-
tió per planificar el futur de la premsa. Per descomptat, sem-
bla molt atrevit treure qualsevol conclusió absoluta sobre allò 
plantejat anteriorment. (Infografies: Cuadernos de Periodistas, 
Prnoticias i eu.borell.org)
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El calidoscopi: seguiment de les 
relacions dels joves amb les notícies
Per Dr Kirsten Eddy, investigadora en notícies digitals / RI-Uni-
versitat d’Oxford

Per als joves, les notícies no són només digitals, sinó socials. 
Han crescut amb la web social i participativa, que ha condicio-
nat com consumeixen les notícies, què consideren que són les 
‘notícies’ i en qui confien per lliurar-les. 

Per entendre millor les relacions del públic més jove amb les 
notícies, l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme  va en-
carregar a l’agència d’informació estratègica Craft que realitzés 
una investigació qualitativa amb 72 persones d’entre 18 i 30 

anys (24 per país) al Brasil, el Regne Unit i els EUA. Aquest 
treball, que va tenir lloc entre febrer i març de 2022, va incloure 
diaris de notícies, enregistraments de pantalla, blocs, vlogging i 
entrevistes en profunditat amb joves participants que represen-
taven una sèrie de trets demogràfics, etapes de la vida i hàbits 
informatius. 

En comptes de parlar dels joves com un sol, aquest informe 
detalla una varietat calidoscòpica de comportaments i actituds 
informatives, així com preferències d’actualitat i d’execució, im-
pulsades per un panorama fragmentat dels mitjans de comu-
nicació, una proliferació de formats i marques de notícies i la 
diversitat natural d’aquesta grup. Aquí hi ha cinc conclusions 
clau de l’informe:

1. Per als joves, les notícies poden ser “estretes” o “am-
plies”. Els joves fan una distinció entre “ les  notícies” com 
l’agenda estreta i tradicional de la política i l’actualitat i les “no-
tícies” com un paraigua molt més ampli que inclou temes com 
els esports, l’entreteniment, les xafarderies de celebritats, la 
cultura i la ciència. ‘La notícia’ s’associa amb les marques de 
mitjans tradicionals, de les quals s’espera que actuïn de ma-
nera imparcial i objectiva, encara que hi hagi dubtes que això 
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sigui possible. “Notícies” és tòpicament més ampli i ofereix més 
latitud tonal. Es considera que els mitjans alternatius funcionen 
millor aquí. 

2. Alguns joves eviten selectivament les notícies “estre-
tes” i “serioses”, almenys algunes vegades. En lloc d’evitar 
simplement les notícies, hi ha “notícies que cal evitar”, sovint 
per protegir la salut mental. A causa d’això, els joves sembla 
que es comprometen més amb les “notícies” que amb les “no-
tícies”. Evitar les notícies “estretes” té implicacions per a les 
marques principals, que es considera que operen principalment 
a l’extrem “seriós” de l’espectre.  

3. Molts factors, tant contextuals com personals, influeixen 
en les preferències i comportaments de consum de notí-
cies d’un jove. La proliferació d’eleccions impulsada per la 
web mòbil social dóna lloc a tantes imatges del consum de notí-
cies dels joves com de joves, tot i que aquest informe discerneix 
una tipologia de consumidors de notícies aficionats/obligatoris 
, principals esdeveniments i desconnectats . Cada grup difereix 
pel que fa a les seves motivacions per consumir notícies “es-
tretes”, com les troben, les seves consideracions de marca i les 
seves preferències de contingut. 

• L’aficionat/obedient consumeix notícies per gaudir o per 
deure cívic de saber què està passant
• L’esdeveniment principal sent la necessitat pràctica d’estar 
al dia amb els avenços a mesura que afecten la vida diària, més 
que per diversió o deure.
• Els desenganxats eviten “les notícies” com a regla general, 
però senten que necessiten conèixer les coses “grans” inevita-
bles que passen a la societat

4. Els joves són molt escèptics amb la majoria de la informació 
i sovint qüestionen l’”agenda” dels proveïdors de notícies.  A 
mesura que han crescut en l’era digital i han estat socialitzats per 
les generacions més grans per ser crítics amb la informació que 
consumeixen, jutgen les principals marques de notícies per (però 
sense valorar inherentment) la seva imparcialitat.  

5. Hi ha poca coherència en el que volen els “joves” pel que 
fa al format, normalment és una qüestió de gust personal. 
Lluny dels trets coherents que sovint se’ls atribueixen, als joves 
els agraden una varietat de formats i mitjans, i se senten atrets 
per la informació que s’ha seleccionat per a ells. Hi haurà un lloc 
per al text, el vídeo, l’àudio i les imatges fixes, de vegades tot en 
un mateix contingut. 
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Les marques de notícies principals no poden agradar a tots 
els joves tot el temps, però com mostra aquest informe, poden 
donar-se més possibilitats de ser escollides amb més freqüèn-
cia. Reconèixer la varietat de preferències que existeixen dins 
d’una cohort increïblement diversa presenta un nou conjunt 
d’oportunitats per a les organitzacions de notícies.  

Això vol dir diversificar les seves ofertes, no necessàriament 
substituir allò en què ja són bons, ampliant l’actualitat i alleu-
gerint el to, i trobant-se amb aquells que estan menys compro-
mesos amb les notícies “estretes” del seu territori. Per oferir-ho, 
les marques de notícies haurien de considerar qui està creant 
notícies dirigides al públic jove i com aquest contingut s’alinea 
amb els codis i convencions únics de cada plataforma.

El Butlletí de l’AMIC us amplia aquest treball amb l’estudi Kalei-
doscope, de Kraft Human Intelligence. CLICAR AQUÍ  (Infogra-
fia: Reuters Institute)

https://www.amic.media/media/files/file_352_3430.pdf
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Visió general i conclusions clau de 
l’Informe de notícies digitals 2022
Per Nic Newman, periodista i estrateg digital / Reuters Institute

L’informe de l’any passat contenia alguns signes positius per 
a la indústria de les notícies, amb un consum més elevat i 
una confiança creixent enmig d’una segona onada de blo-
queigs pel coronavirus. Moltes marques de notícies tradicio-
nals semblaven beneficiar-se no només d’una major atenció, 
sinó també econòmicament, amb més persones que contrac-
ten subscripcions en línia i anunciants que volen associar-se 
amb contingut fiable.

Un any després trobem una imatge una mica menys opti-
mista. Tot i que un grup d’editors de notícies de luxe princi-
palment d’arreu del món reporten rècords de subscripcions 
digitals i ingressos creixents, de manera més àmplia, trobem 
que l’interès per les notícies i el consum general de notícies 
ha disminuït considerablement a molts països, mentre que 
la confiança ha caigut gairebé a tot arreu. tot i que majori-
tàriament segueix sent més alt que abans que comencés la 
crisi del coronavirus. També estem veient que s’instal·la la 
fatiga de les notícies, no només al voltant de la Covid-19, 
sinó també al voltant de la política i una sèrie d’altres temes, 
amb un augment notable del nombre de persones que eviten 
les notícies de manera activa.

Des que el nostre conjunt de dades principal es va recollir 
a principis de febrer, ha sorgit una nova amenaça per a la 
seguretat global en forma de la invasió d’Ucraïna per part 
de Rússia. Aquest esdeveniment va augmentar clarament el 
consum de notícies a totes les fonts de notícies, però una 
segona enquesta de Digital News Report a cinc països realit-
zada a principis d’abril va observar més nivells d’evitació se-
lectiva, fins i tot en països com Polònia i Alemanya que s’han 
vist afectats directament pel conflicte. Dediquem un capítol 
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especial a l’impacte de la crisi d’Ucraïna i les actituds envers 
la cobertura mediàtica.

Un episodi del reportatge
Una línia clara de l’informe d’enguany són els hàbits can-
viants dels grups més joves, concretament dels menors de 
30 anys, als quals les organitzacions de notícies sovint lluiten 
per arribar. Al llarg d’aquest resum executiu, i en un capítol a 
part, trobem que aquest grup que ha crescut amb les xarxes 
socials no només és diferent sinó més diferent del que eren 
en el passat. També explorem el seu ús de xarxes visuals 
més noves per a notícies com TikTok i Instagram, amb el su-
port d’un estudi qualitatiu detallat a tres països (Regne Unit, 
EUA i Brasil).

De manera més àmplia, les dades d’enguany confirmen com 
els diversos xocs dels darrers anys, inclosa la pandèmia del 
Coronavirus, han accelerat encara més els canvis estructurals 
cap a un entorn mediàtic més digital, mòbil i dominat per pla-
taformes, amb més implicacions per als models i formats de 
negoci. del periodisme.

A les pàgines del nostre país i de mercat, que combinen des-
envolupaments de la indústria amb punts clau de dades locals, 
veiem com diferents empreses de mitjans estan fent front a 
aquests diferents vents contraris. Trobem una imatge mixta de 
reducció de personal i acomiadaments en alguns llocs, però 
optimisme al voltant dels models de negoci, la cooperació amb 
el sector i la innovació de formats en altres. I a tot arreu trobem 
preocupacions creixents per una crisi del cost de la vida que 
s’aproxima que podria fer que la gent es repensi quant es pot 
permetre el luxe de gastar en mitjans de comunicació.

Aquesta onzena edició del nostre Digital News Report , basat 
en dades de sis continents i 46 mercats, pretén posar llum so-
bre els problemes clau que s’enfronta al sector. La nostra mos-
tra més global, que des del 2021 ha inclòs l’Índia, Indonèsia, 
Tailàndia, Nigèria, Colòmbia i el Perú, proporciona una com-
prensió de com funciona de manera diferent l’entorn informatiu 
fora dels Estats Units i d’Europa. La història general es recull en 
aquest resum executiu, seguit de la secció 1, amb capítols que 
contenen anàlisis addicionals, i després pàgines individuals de 
països i mercats a la secció 2 amb dades i context addicionals.
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Un resum d’algunes de les troballes més importants de la 
nostra investigació del 2022:

 - La confiança en les notícies ha caigut a gairebé la meitat 
dels països de la nostra enquesta i ha augmentat en només 
set, revertint en part els guanys aconseguits en el moment 
àlgid de la pandèmia de coronavirus. De mitjana, al voltant de 
quatre de cada deu de la nostra mostra total (42%) diuen que 
confien en la majoria de les notícies la major part del temps. 
Finlàndia segueix sent el país amb els nivells de confiança 
global més alts (69%), mentre que la confiança de les notí-
cies als EUA ha caigut tres punts percentuals més i segueix 
sent el més baix (26%) de la nostra enquesta.

- El consum de mitjans tradicionals, com la televisió i la prem-
sa, va disminuir encara més durant l’últim any a gairebé tots 
els mercats (pre-invasió d’Ucraïna), i el consum en línia i so-
cial no va compensar la bretxa. Tot i que la majoria segueix 
molt compromesa, d’altres s’allunyen dels mitjans de comu-
nicació i, en alguns casos, es desconnecten del tot de les 
notícies. L’interès per les notícies ha caigut bruscament en 
tots els mercats, del 63% el 2017 al 51% el 2022.

- Mentrestant, la proporció de consumidors de notícies que 
diuen que eviten les notícies, sovint o de vegades, ha aug-
mentat considerablement entre països. Aquest tipus d’ evitació 
selectiva s’ha duplicat tant al Brasil (54%) com al Regne Unit 
(46%) durant els últims cinc anys, i molts enquestats diuen que 
les notícies tenen un efecte negatiu en el seu estat d’ànim. Una 
proporció significativa de persones més joves i menys educa-
des diuen que eviten les notícies perquè poden ser difícils de 
seguir o entendre, cosa que suggereix que els mitjans de co-
municació podrien fer molt més per simplificar el llenguatge i 
explicar o contextualitzar millor les històries complexes.

- Als cinc països que vam enquestar després de l’inici de la 
guerra a Ucraïna, trobem que les notícies de televisió són les 
que més es confien, amb els països més propers a la lluita, 
com Alemanya i Polònia, que van experimentar els augments 
més importants del consum. L’evitació selectiva de notícies ha 
augmentat encara més, probablement a causa de la naturalesa 
difícil i depriment de la cobertura.

- Les preocupacions globals sobre la informació falsa i engan-
yosa es mantenen estables aquest any, des del 72% a Kenya 
i Nigèria fins al 32% a Alemanya i el 31% a Àustria. La gent 
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diu que ha vist més informació falsa sobre el coronavirus 
que sobre la política a la majoria de països, però la situació 
s’inverteix a Turquia, Kenya i les Filipines, entre d’altres.

- Malgrat els augments de la proporció de pagaments per no-
tícies en línia en un nombre reduït de països més rics (Aus-
tràlia, Alemanya i Suècia), hi ha indicis que el creixement glo-
bal es pot estar estabilitzant. En una cistella de 20 països on 
el pagament està molt estès, el 17% va pagar per qualsevol 
notícia en línia, la mateixa xifra que l’any passat. Convèncer 
els més joves perquè paguin segueix sent un problema crític 
per a la indústria, amb l’edat mitjana d’un subscriptor de no-
tícies digitals de gairebé 50 anys.

- Una gran proporció de les subscripcions digitals es dirigei-
xen a unes quantes grans marques nacionals; reforçar el 
guanyador requereix la majoria de les dinàmiques que hem 
informat en el passat. Però als Estats Units i Austràlia ara 
veiem que la majoria dels que paguen contracten més d’una  
subscripció. Això reflecteix l’augment de l’oferta de productes 
de notícies de pagament diferenciats en àrees com l’opinió 
política, les notícies locals i una sèrie de nínxols específics, 
amb l’esperança que més gent pagui en última instància per 
diversos títols.

- Però davant l’augment ràpid de les factures de les llars, 
trobem que alguns enquestats es replantegen el nombre de 
subscripcions als mitjans que poden pagar aquest any, que 
inclouen notícies, televisió, música i llibres. Tot i que la ma-
joria diuen que esperen mantenir el mateix nombre de subs-
cripcions a mitjans, altres diuen que esperen treure menys 
, ja que busquen estalviar diners en articles no essencials.

- Amb la recollida de dades de primera part cada cop més 
important per als editors amb la desaparició imminent de les 
galetes de tercers, trobem que la majoria dels consumidors 
encara es mostren reticents a registrar la seva adreça de co-
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rreu electrònic als llocs de notícies. En tota la nostra mostra, 
només al voltant d’un terç (32%) diu que confien en els llocs 
web de notícies per utilitzar les seves dades personals de 
manera responsable, comparable amb els minoristes en línia 
com Amazon, i la xifra és encara més baixa als Estats Units 
(18%) i França (19%).

- L’accés a les notícies continua essent més distribuït. A tots 
els mercats, menys d’una quarta part (23%) prefereix co-
mençar el seu viatge de notícies amb un lloc web o una apli-
cació, nou punts menys des del 2018. Els de 18 a 24 anys 
tenen una connexió encara més feble amb els llocs web i 
les aplicacions, i prefereixen accedir a les notícies a través 
de rutes laterals, com ara xarxes socials, cerca i agregadors 
mòbils.

- Facebook segueix sent la xarxa social més utilitzada per 
a notícies, però és més probable que els usuaris diguin que 
veuen massa notícies al seu feed en comparació amb altres 
xarxes. Tot i que els grups més grans es mantenen fidels a la 
plataforma, mostrem com la generació més jove ha canviat 
gran part de la seva atenció a xarxes més visuals durant els 
darrers tres anys.

- TikTok s’ha convertit en la xarxa de més ràpid creixement a 
l’enquesta d’aquest any, arribant al 40% dels 18-24, amb un 
15% utilitzant la plataforma per a notícies. L’ús és molt més 
elevat a parts d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica que als Estats 
Units o al nord d’Europa. Telegram també ha crescut signifi-
cativament en alguns mercats, proporcionant una alternativa 
flexible a WhatsApp propietat de Meta.

- Tot i que les xarxes socials han augmentat el perfil de molts 
periodistes digitals, trobem que els periodistes més coneguts 
segueixen sent presentadors i presentadors de televisió a la 
majoria de països. Quan se’ls demana que anomenin els pe-
riodistes als quals presten atenció, poques persones poden 
anomenar corresponsals estrangers, mentre que els colum-
nistes dels diaris tenen més reconeixement de noms al Reg-
ne Unit i Finlàndia que al Brasil, els Estats Units o França.

- El telèfon intel·ligent s’ha convertit en la forma dominant 
en què la majoria de la gent accedeix per primera vegada a 
les notícies al matí, tot i que trobem patrons diferents entre 
països. A Noruega, Espanya, Finlàndia i el Regne Unit, ara 
s’accedeix primer al telèfon intel·ligent per davant de la tele-
visió, mentre que la ràdio manté un paper important a Irlanda. 
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La lectura matinal de diaris segueix sent sorprenentment po-
pular als Països Baixos; la televisió encara domina al Japó.

- Després de la desacceleració de l’any passat, en part cau-
sada per les restriccions de moviment durant la pandèmia de 
la COVID-19, el creixement dels podcasts sembla haver-se 
reprès, amb un 34% consumint un o més podcasts durant 
l’últim mes. Les nostres dades mostren que Spotify continua 
guanyant terreny sobre els podcasts d’Apple i Google en di-
versos països i que YouTube també es beneficia de la popu-
laritat dels podcasts híbrids i dirigits per vídeos.

Els patrons de consum revelen la desconnexió i la des-
connexió amb les notícies, entre alguns consumidors de 
notícies
Tot i que una successió de crisis, inclosa la pandèmia i la inva-
sió d’Ucraïna, demostren la importància del periodisme pro-
fessional independent i el creixement significatiu d’algunes 
marques de mitjans individuals, trobem que moltes persones 
estan cada cop més desconnectades de les notícies, amb 
una disminució de l’interès en molts països, un l’augment de 
l’evitació selectiva de notícies i la baixa confiança subratlla 
encara més el repte crític que s’enfronten els mitjans de co-

municació avui en dia: connectar amb persones que tenen 
accés a una quantitat sense precedents de contingut en línia 
i convèncer-los que val la pena prestar atenció a les notícies .

Ara disposem de dades sòlides de deu anys que ens per-
meten veure caigudes constants i implacables entre països 
a l’abast dels canals tradicionals com ara la premsa escrita, 
la ràdio i les notícies de televisió. Al mateix temps, trobem 
que l’abast en línia és pla o, en el millor dels casos, aug-
menta lleugerament, però certament no compensa la bretxa. 
Els mitjans digitals i socials ofereixen una gamma molt més 
àmplia d’històries, però aquest entorn sovint pot ser aclapa-
rador i confús. Tot i que moltes persones es mantenen extre-
madament actives i compromeses amb les notícies en línia, 
l’abundància d’eleccions en un context en línia pot portar a 
altres a participar amb molta menys regularitat que en el pas-
sat.

Caiguda de l’interès per les notícies

La desconnexió és només un signe de les dificultats per impli-
car alguns públics en un entorn més digital. Al mateix temps, 
trobem que la proporció de persones que diuen que estan 
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molt o molt interessats per les notícies ha disminuït fortament 
al llarg del temps entre els mercats, una tendència que s’ha 
accelerat malgrat la pandèmia continuada de la COVID-19. 
Aquest any trobem un interès per les notícies més baix a la 
gran majoria dels països de la nostra enquesta. En alguns 
països, com l’Argentina, el Brasil, Espanya i el Regne Unit, 
aquestes caigudes s’estan produint des de fa temps, mentre 
que als Estats Units veiem un patró lleugerament diferent. 
L’interès es va mantenir alt durant els anys de Trump, però 
sembla que ha disminuït significativament des que Joe Biden 
es va convertir en president. Avui dia, menys de la meitat de 
la nostra mostra (47%) diu estar molt o molt interessada en 
les notícies, en comparació amb el 67% del 2015.

Una vegada més, és important assenyalar que hi ha alguns 
països que contrauen aquestes tendències o on les caigu-
des es produeixen més lentament. Aquests inclouen les na-
cions més riques d’Europa central i occidental on hi ha hagut 
menys agitació política o econòmica durant els últims anys. 
(Infografies: Prensa Ibérica i GNDiario – gràfic: Reuters)

NOTA: Tot i que abans de l’estiu El Butlletí de l’AMIC ja el 
va oferir als seus lectors, ens sembla oportú tornar a donar 
accés al Reuters Institute Digital News Report 2022. CLICAR 
AQUÍ 
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Què aportem quan fem crítica?
Per Charlie (newsletter) / Il Post

Parlem per una vegada de qui els llegeix, els diaris, i no 
de qui els fa (i qui els mira, els escolta, etcètera: per sen-
zillesa anomenem els molts i diversos formats dels diaris 
d’informació periodística): això és tot. de nosaltres, aquella 
categoria a la qual sovint es refereixen els diaris en tercera 
persona (“els lectors”, “el públic”) però que sempre inclou 
també qui parla, un detall útil per pal·liar l’efecte enganyós 
de masses indistintes i monolítiques.

Hi ha aquest pensament habitual des de fa dècades -però 
empitjorat per agreujaments aparents- que la responsabili-
tat dels defectes i insuficiències dels polítics s’ha d’atribuir 
als votants que els voten, en les democràcies. Pensament 
fonamentat, que també es pot aplicar -amb una gran as-
sonància- als lectors respecte als límits dels diaris: els 
diaris tan criticats existeixen perquè hi ha lectors que els 
compren, i les seves eleccions susceptibles de crítiques 
gairebé sempre compleixen els desitjos verificats dels 
seus lectors. 

Per descomptat, les lleis són les del mercat més que no 
pas la de la democràcia -amb diferències importants- però, 
sens dubte, la demanda també crea bona part de l’oferta. 
I encara que cadascú de nosaltres anuncia -i fins i tot està 
convençut- que desitgem una informació fiable, objectiva 
i no partidista, sobre aquest criteri cadascun de nosaltres 
superposa en mesures més o menys significatives la nos-
tra capacitat d’avaluar què és, allò que sovint està influen-
ciat per les opinions, certeses, prejudicis i mecanismes 
identitaris que ens porten a creure que és el diari que lle-
gim el que és imparcial i fiable, cadascun diferent: o el que 
somiem. 
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Som els primers a ser poc objectius (alguns més, altres menys, 
és clar). Aleshores, en el cercle viciós de l’oferta de baixa qua-
litat que genera una demanda de baixa qualitat i viceversa -en 
política i en informació-, la responsabilitat més gran de trencar 
el cercle la tenen els qui tenen més poder: els líders polítics 
i els editors. Però els lectors som adults i hauríem de “posar 
els diners on tenim la boca” com diuen els nord-americans, i 
preguntar-nos quin tipus d’informació aportem (com a clients, 
com a subscriptors, com a clickers, com a anunciants), quan 
critiquem alguna cosa. (Il·lustració: PAC)
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