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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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ChatGPT i la seva aplicació al 
periodisme i els CMS
Per Jorge Mediavilla / CMS Mag

Tenint en compte tot l’enrenou organitzat amb el nou ChatGPT 
d’OpenAI i el seu gran èxit inicial, he volgut jugar amb poc amb 
aquesta poderosa eina d’intel·ligència artificial per fer una pri-
mera aproximació i comprovar com pot ajudar (no substituir) els 
periodistes o creadors de contingut, així com els seus avantat-
ges i riscs.

Què és OpenAI.- OpenAI és una organització sense ànim de 
lucre que té com a objectiu, segons confessen a la seva pròpia 
web, estendre, mitjançant la intel·ligència artificial (IA), el cer-
vell humà i fomentar la creativitat. D’aquesta manera, aquesta 
fundació, els principals promotors de la qual són Elon Musk i 
Sam Altman, vol promoure la intel·ligència artificial i enfrontar-
se a les grans preocupacions que aquesta tecnologia genera a 
la humanitat.

En les seves pròpies paraules (text generat per ChatGPT): Ope-
nAI és una organització de recerca en intel·ligència artificial (IA) 
creada el 2015 per un grup d’empresaris i científics d’IA, entre els 
quals Elon Musk i Sam Altman. La missió d’OpenAI és desenvo-
lupar tecnologies d’IA d’avantguarda i promoure’n l’ús de manera 
ètica i segura per a benefici de la humanitat. OpenAI s’enfoca 
a investigar i desenvolupar tecnologies d’IA d’última generació, 
com a aprenentatge profund i sistemes de llenguatge natural, i 
col·labora amb altres empreses i organitzacions al camp de la IA. 
OpenAI és una organització privada sense ànim de lucre i el seu 
treball s’ha destacat a la comunitat d’IA a nivell mundial.”

Què és ChatGPT.- ChatGPT és un “chatbot”, un robot amb què 
pots xatejar i al qual pots fer preguntes usant llenguatge natu-
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ral. Els seus resultats de trànsit els primers dies després de la 
posada en marxa han estat espectaculars i s’especula que pot 
arribar a substituir Google. Usar aquesta tecnologia punta és 
tan fàcil com anar a chat.openai.com i obrir un compte.

Més d’un milió d’usuaris ja l’han fet servir en els primers dies 
de posada en marxa i són molts els experiments que s’estan 
fent amb aquest xat, que maneja perfectament el castellà. Al-
guns indiquen que en algunes àrees, com la informàtica, pot ser 
de gran ajuda, encara que indiquen que és útil amb problemes 
senzills i que sempre cal revisar els que proposa la intel·ligència 
artificial. De la mateixa manera pot ajudar en l’àmbit legal, així 
com molts altres.

En les seves pròpies paraules (text generat pel mateix xat): 
“ChatGPT és una tecnologia de processament del llenguatge 
natural desenvolupada per OpenAI. És un sistema de xatbot 
basat en el model de llenguatge GPT-3 (Generative Pretrained 
Transformer 3), que utilitza aprenentatge profund per proces-
sar el llenguatge natural i generar respostes coherents i natu-
rals a preguntes formulades per usuaris. ChatGPT és una eina 
avançada que permet als desenvolupadors de xatbots crear 
sistemes de conversa més complexos i naturals, cosa que pot 

millorar significativament l’experiència de l’usuari en aplicacions 
de xat i altres sistemes d’interacció humà-ordinador”.

Primer apropament a ChatGPT.- Pel que han comentat en ge-
neral els que han realitzat experiments, els resultats i respostes 
que ofereix ChatGPT estan bé si no s’aprofundeix gaire i són 
millors en algunes àrees que en d’altres. Per als estudiants, per 
exemple, pot ser la panacea….

Començo fent-li la pregunta òbvia en aquest bloc: Quin és el mi-
llor gestor de continguts web? I em respon d’una manera força 
adequada i en línia amb el que acostumo a comentar: “No exis-
teix un “millor gestor de continguts web” en general, ja que depèn 
de les necessitats i preferències de cada persona o empresa. 
Alguns gestors de continguts web populars inclouen WordPress, 
Joomla i Drupal. També hi ha moltes opcions de gestors de con-
tinguts en línia, com ara Wix i Squarespace, que poden ser una 
bona opció per a persones que no tenen coneixements tècnics. 
El millor és avaluar les opcions disponibles i triar el que millor 
s’adapti a les vostres necessitats i pressupost.

Cal dir que li he fet aquesta pregunta diverses vegades i, en-
cara que la idea general és sempre la mateixa, no respon ab-
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solutament de la mateixa manera. És a dir, el text pot variar, 
afegir-ne més exemples, etc.

I passat el text pels típics llocs que revisen si el text ha estat o 
no plagiat, el resultat és que és 100% original, si bé Google as-
segura que pot detectar amb força facilitat si el text és generat 
per una IA. Això serà una de les claus per al futur.

Aplicacions als gestors de continguts (CMS) i al periodisme.- 
Cal indicar que els resultats d’aquesta tecnologia sense molt bons, 
són prometedors, però que encara cal anar amb molt de compte. 
Tot ha de ser revisat i moderat per un humà si ha de ser difós per a 
una audiència massiva, ja que són molts els informes de manca de 
rigor i mal funcionament. De fet, de moment ChatGPT està en beta.

Vagi també per davant que qualsevol novetat digital no és molt 
ben rebuda pel periodisme més tradicional i menys encara ho 
serà una eina que genera textos de codi lliure de forma au-
tomàtica. La por que els periodistes es quedin obsolets hi és, 
òbviament. I la tecnologia d’alguna manera ha baixat molts pe-
riodistes dels seus pedestals i els ha obligat a treballar d’una 
altra manera, sobretot quan algunes empreses tecnològiques 
s’han quedat amb gran part del pastís publicitari.

Atès que és tecnologia de codi lliure, res ens impedeix fer-ne ús 
i fins i tot integrar-la en un CMS  però cal pensar bé com fer-ho. 
Jo ja ho he fet diverses vegades en aquest article, però això 
sí aclarint bé quina és la font. Per mi un dels problemes més 
grans per utilitzar aquesta tecnologia és que no sabem exacta-
ment d’on treu el xat la informació. I qualsevol informació que 
produeixi ha de ser corroborada, per la qual cosa potser és més 
ràpid cercar la informació en cercadors o Google de la forma 
tradicional i elaborar directament el text manualment, sobretot 
en el meu cas, ja que sé mecanografia.

Crec que ChatGPT pot estar bé per contextualitzar al final de 
la notícia, quan l’actualitat està ja completa i perfilada i podem 
afegir uns paràgrafs finals per contextualitzar la notícia amb fets 
i antecedents dels protagonistes o les institucions implicades 
a la notícia (sempre declarant la font i corroborant les dades).

També li veig gran potencial per documentar-se. Per exemple, 
es pot demanar ajuda si fem un article sobre els principals desa-
fiaments per al periodisme digital, per posar un exemple, i molts 
dels arguments que ofereix poden ser perfectament vàlids per 
elaborar l’article. Això sí, no pot ser la font principal, cal tenir al-
tres fonts, documentació, entrevistes, etc. Potser també pot ser 
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interessant per fer base de dades als mitjans de comunicació, 
per exemple per crear fitxes de pilots de Fórmula 1, o fitxes de 
pel·lícules de cinema.

En comunicació pot ser que aquesta eina tingui també molt po-
tencial per realitzar notes de premsa, seccions com la de dic-
cionari, preguntes i respostes, etc. i en general totes aquestes 
seccions que són més per a SEO i que no són específicament 
actualitat pura i dura.
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La premsa exigeix ser compensada de 
manera justa per la còpia privada dels 
seus continguts
Per Ll.P. / El País

El sector dels diaris i les revistes veu complerta una reclama-
ció històrica. Després d’una llarga batalla, el Govern finalment 
reconeixerà el seu dret a la compensació per còpia privada. És 
a dir, de percebre una quantitat per l’ús que facin els ciutadans 
d’obres i articles que obtinguin de manera legal, ja sigui impri-
mint-los o fent una captura de pantalla. Les indústries editorial, 
musical i audiovisual ja eren compensades. Ara bé, el sector 
de la premsa està preocupat per la manca d’un acord entre 

les entitats gestores d’aquests drets per redistribuir els percen-
tatges vigents per donar a la premsa el pes que correspon al 
repartiment. “La premsa necessita que el dret de compensació 
per còpia privada sigui reconegut, posant fi a una discriminació 
històrica”, afirma la directora general de l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), Irene Lanzaco.

Abans de l’estiu, el Ministeri de Cultura va publicar l’esborrany 
del decret amb què pretén actualitzar el dret a la compensació 
per còpia privada. Els ciutadans poden utilitzar per a ús parti-
cular obres privades, des d’articles d’un diari fins a llibres o dis-
cos. A canvi, la indústria pot rebre una quantitat que s’obté amb 
una taxa imposada a la tecnologia que es fa servir per consumir 
aquests productes, des de telèfons mòbils a impressores. Aques-
ta taxa la gestiona la Finestreta Única Digital, integrada per les 
entitats gestores de drets d’autor d’aquests sectors: CEDRO, 
DAMA, AIE, EGEDA, AFEDI, SGAE, SEDA, VEGAP i AISGE. 
L’encarregada del sector editorial i de la premsa és CEDRO.

CEDRO entén que l’entrada de nous actors implica la modifica-
ció dels percentatges de repartiment de la quantitat recaptada 
per aquesta taxa, sobretot quan aquesta serà superior per la 
pujada de les tarifes aplicades als equips. D’aquesta manera, 
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passareu d’ingressar uns 50 milions a 80 milions d’euros. I, re-
corda CEDRO, prèviament el Suprem ja va fixar que el sector 
editorial havia de rebre el 25% de la recaptació. La sentència 
no tenia en compte les revistes, i per això el sector espera que 
els seus ingressos siguin superiors.

Les tensions entre entitats gestores han impedit ara com ara 
un acord, davant la qual cosa el Ministeri de Cultura va decidir 
continuar avançant. El sector espera que, a més d’actualitzar 
els destinataris d’aquestes compensacions, també es posi al 
dia amb el repartiment. És a dir, que no es deixin els que hi 
havia fins ara. I que ho faci d’acord amb estudis de mercat. Els 
editors recorden que la Finestreta Única Digital ja en té un que 
va encarregar el març del 2022 a la consultora Qbo, els resul-
tats del qual no ha pogut obtenir. Per això ha hagut de sol·licitar 
totes les dades per burofax.

El temps s’acaba, però les entitats que gestionen els drets de 
diaris i revistes encara confien a poder assolir un acord. No en 
va, el sector considera que la major part de les captures, les 
descàrregues i les fotografies d’origen legal es fan amb arti-
cles de premsa, ja que en el consum de vídeos i àudios avui 
s’imposa el streaming. Les darreres xifres que maneja la indús-

tria indiquen que prop del 8% de la població fa còpies privades 
de diaris i revistes.

La directora general de l’Associació de Mitjans d’Informació es-
pera que “el percentatge de compensació del reial decret es 
determini d’acord amb el pes real dels diferents sectors, asse-
gurant una competència justa”. Lanzaco no vol que la porció 
que correspongui a la premsa sigui “testimonial”. (Infografia: 
CEDRO)

El País obre una nova bretxa amb 
la plantilla després de fulminar el 
teletreball
La direcció d’ El País ha decidit implantar la presencialitat obli-
gatòria a la totalitat de la plantilla a partir del proper 30 de gener. 
S’elimina, per tant, el teletreball per als treballadors del diari de 
Prisa. Fins ara, la plantilla gaudia d’un model híbrid de treball.

Des de la plantilla, representada pel Comitè d’empresa d’El 
País, exigeixen “la retirada d’aquesta mesura, que contradiu els 
plans de sostenibilitat i igualtat de la companyia, i que es man-
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tingui el model híbrid de teletreball actual mentre es negocia un 
nou model amb la plantilla”.

A través d’un comunicat mostren el seu “rebuig més absolut 
a la mesura unilateral adoptada per l’empresa d’implantar la 
presencialitat obligatòria al 100% des del proper 30 de gener 
i de despullar així la plantilla del teletreball, una eina que ha 
mostrat la seva eficàcia en la conciliació personal, familiar i la-
boral sense minvar gens ni mica la qualitat del diari i sense 
suposar una despesa extra per a l’empresa, encara que la seva 
supressió causarà un cost econòmic per a una part important 
dels treballadors”.

Cas que no es revoqui la mesura, avisen, “dilluns que ve cele-
brarem una assemblea de treballadors on votarem les mesures 
de protesta a adoptar”. Per tant, queda la porta oberta a la con-
vocatòria d’aturades i vagues entre la plantilla del diari de Prisa. 
(Font: PRNoticias)

Un manifest insta mitjans i 
institucions a combatre el 
ciberassetjament a les dones 
periodistes
El Parlament ha acollit 
aquest dilluns un acte con-
tra el ciberassetjament a les 
dones periodistes organit-
zat pel Col·lectiu Ciutadella 
– Associació de Periodistes 
Parlamentaris. En l’acte 
s’ha fet públic un manifest en què es recorda el “deure” de les 
diferents parts (mitjans, institucions, governs, partits, càrrecs 
electes) a “contribuir a aturar aquesta forma específica de vio-
lència”, i es reclama la creació de “les eines suficients per a 
protegir les periodistes de totes les formes d’assetjament”.

El text, impulsat per diverses entitats i organitzacions, demana 
visibilitzar i fer públic que l’assetjament té “un impacte psicolò-
gic en les professionals” i “una afectació i un desgast sever de 
les seves vides dins i fora de la feina”.
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El document insta mitjans i institucions a comprometre’s “ac-
tivament amb l’erradicació de totes les violències que patei-
xen les periodistes”, i que aquest ha de ser un criteri a tenir en 
compte “a l’hora d’accedir a la concessió de recursos públics”.

El text el signen el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 
Col·lectiu Ciutadella, el Sindicat de Periodistes de Catalun-
ya, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, #OnSónLesDones, 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la Xarxa In-
ternacional de Dones Periodistes i Comunicadores – Xarxa In-
ternacional de Periodistes amb Visió de Gènere, i el Màster de 
Gènere en Comunicació de la UAB. (Font: Comunicació 21 – 
fotografia: Sergi Panizo Heredia/Parlament)

Els diputats britànics demanen un 
fons de notícies locals d’interès 
públic
Els diputats britànics han acusat els principals editors de notí-
cies locals del Regne Unit de “comprometre la qualitat” del seu 
periodisme en un nou informe sobre la sostenibilitat del perio-
disme local. L’ informe del Comitè DCMS va suggerir diversos 

mitjans de suport que, segons va dir, eren necessaris per aca-
bar amb el “perjudicial retrocés” del sector.

El president en funcions del comitè, el diputat conservador Da-
mian Green, va dir: “Amb el canvi cap als lectors en línia que 
s’empassen els ingressos impresos tradicionals, molts diaris 
locals que han servit les seves comunitats durant anys han llui-
tat per mantenir el cap fora de l’aigua”. Més endavant va ser 
contundent en afirmar que “els editors de premsa de proximitat 
s’enfronten a la manca de recursos per dur a terme un perio-
disme de qualitat, cosa que els obliga a una espiral descendent 
de declivi, ja que els lectors i, per tant, els ingressos continuen 
baixant encara més”.

Entre els mecanismes de suport nous o reforçats recomanats 
per l’informe hi ha un “fons de notícies d’interès públic a llarg 
termini amb competència per donar suport a la innovació”. Una 
revisió dels requisits per a on s’han de col·locar els avisos le-
gals perquè els ingressos siguin més accessibles per als nous 
mitjan digitals i que els editors de notícies locals puguin bene-
ficiar-se més fàcilment de l’estatus benèfic o de les donacions 
filantròpiques. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Prensa Ibérica contracta vuit 
periodistes per a la nova productora

El grup editor d’El Periódico de Catalunya, Sport, El Periódico 
d’Espanya i altres mitjans regionals i territorials ha contractat 
vuit periodistes per a la productora que van crear l’any passat. 
Aquests periodistes, especialitzats en formats audiovisuals, 
han estat contractats per elaborar podcasts i nous espais de 
vídeo per als mitjans de comunicació del grup, tant per a les ca-
pçaleres nacionals com per a les regionals com Levante EMV, 
Faro de Vigo i La Nueva España.
El 8 de gener,  Prensa Ibèrica va anunciar el primer gran fi-
txatge dins de la premsa l’any 2023. Com ells mateixos van 
explicar, Josep Pedrerol  comença a col·laborar amb els mitjans 
d’aquest grup de comunicació. Cada divendres, el periodista 
enregistra un vídeo analitzant l’actualitat esportiva i dilluns pu-
blicarà un article en paper. Entre les funcions d’aquests vuit pe-
riodistes estarà  editar i ajudar  a produir el lliurament setmanal 
del vídeo d’actualitat del periodista.

No serà l’única comesa. A més, hauran de crear “reportatges i 
curts documentals”  juntament amb els redactors dels diferents 

mitjans de comunicació que formen part del grup. Hauran de 
gravar amb càmeres les entrevistes que facin els periodistes de 
les redaccions i els esdeveniments que organitzi l’empresa. A 
més, han de crear, juntament amb els community manager de 
cada mitjà, formats i continguts específics per a  “les diferents 
xarxes socials”. (Font: MAE)

El diari econòmic La Información segella 
una aliança amb Cinnamon News

El diari econòmic digital del Grup Henneo, La Información, ha 
arribat a un acord estratègic amb Cinnamon News per compar-
tir continguts i projectes editorials conjunts, per tal de millorar i 
enriquir l’oferta informativa financera i empresarial dels usuaris 
de les dues publicacions. Des d’aquesta mateixa setmana, les 
quatre webs que Cinnamon News ha desenvolupat durant els 
darrers catorze anys - Modaes  Palco23, PlantaDoce i EjePri-
me- s’integraran al digital d’Henneo, de la mateixa manera que 
a cadascuna hi haurà un balcó de notícies de La Información.

El diari digital acaba d’estrenar nova imatge de capçalera i am-
plia la seva oferta de continguts amb una millora de la qualitat 
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editorial, orientada a un públic professional exigent i molt inte-
ressat en la informació econòmica. (Font: MAE)

Revista Cambrils s’endinsa en el seu 
70è aniversari

Revista Cambrils ja ha iniciat l’any del 70è 
aniversari, un any en el que l’entitat edito-
ra, l’Associació Cultural Revista Cambrils, 
vol aprofitar per donar un impuls al grup 
de comunicació local que actualment 
conformen la publicació mensual Revista 
Cambrils i el diari digital revistacambrils.
cat. Els actes commemoratius s’aniran 
desplegant al llarg de l’any. De moment, 
l’edició de gener de 2023 de la publicació 
ja incorpora uns canvis estructurals en 

motiu d’aquesta efemèride. Els canvis es poden veure des de la 
portada, més neta i amb canvi de capçalera, fins a determinades 
pàgines de l’interior. A part de la portada, la novetat més visible 
és el quadernet central que té una primera pàgina amb informa-
cions que duia la Revista ara fa 70 anys.

Revista Cambrils és una de les publicacions més veteranes de 
Catalunya. Va néixer el setembre de 1953 sota l’aixopluc de 
l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle i avui és un referent 
de la comunicació local a tot Catalunya i un model gairebé únic 
dins el món de la comunicació del país pel fet de compaginar un 
diari digital amb una publicació mensual i l’edició de suplements 
històrics, tot plegat amb l’objectiu de donar servei informatiu a 
una població, en aquest cas Cambrils. Revista Cambrils forma 
part de l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunica-
ció) on té representació a la junta directiva. (Font: MAE)
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Nervis entre els editors de premsa: 
els murs de pagament tenen un 
sostre de dos milions de potencials 
subscriptors
Per Óscar Gutiérrez Martínez / El Confidencial Digital

En els darrers mesos 
importants companyies 
del sector dels mitjans 
de comunicació com 
El País i El Mundo han 
fet públic el nombre de 
lectors que ha aconse-
guit disposats a pagar 
per llegir les notícies que tenen sota el seu mur de pagament: 
200.000 i 100.000, respectivament. Doncs bé, els estudis realit-
zats que manegen internament demostren que hi ha marge de 
millora, però tampoc massa .

ECD ha consultat diversos editors dels principals mitjans de 
comunicació i la conclusió a què arriben pràcticament tots per 
unanimitat és que, contràriament al que es diu públicament,  les 

subscripcions no substituiran la publicitat. El motiu: no hi ha 
prou públic potencial al nostre país.

Les estimacions varien entre els diferents mitjans de comunica-
ció consultats però no gaire i mostren que, en el millor dels resul-
tats, no s’arriba a un total de dos milions d’espanyols disposats 
a pagar per llegir la premsa a Internet. Com a molt. Aquesta xifra 
recull que, del total de la població a Espanya (aproximadament 
47,5 milions de persones), no n’hi ha ni un 5% que vulguin pagar 
per una subscripció mensual, sigui de l’import que sigui.

Alts mandataris del sector admeten el seu nerviosisme i incer-
tesa davant aquest panorama i admeten que, atesa aquesta 
conclusió a què s’ha arribat en aquests últims mesos, després 
d’un temps d’estudi, s’ha aplicat, s’està aplicant i s’aplicarà la 
llei del “campi qui pugui”.

Actualment, els mitjans de comunicació han seguit camins di-
ferents per poder aconseguir més ingressos. Uns s’han llançat 
a les ofertes: s’ofereix una subscripció on gairebé no es paga 
un euro per ser subscriptor durant el primer mes o el primer 
trimestre. Altres col·loquen cada vegada menys notícies tanca-
des en exclusiva per als subscriptors. I mitjans de recent apa-
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rició, com els nascuts l’any 2021 (The Objective, El Periódico 
d’Espanya…) han decidit directament descartar la implantació 
d’un mur de pagament.

D’altra banda, tal com va publicar ECD, s’està treballant en  una 
eina de micropagaments. Amb aquesta, el lector podria accedir 
a la lectura d’una notícia protegida sota un mur de pagament 
abonant, per exemple, 50 cèntims, en lloc dels 8 euros que costa 
alguna subscripció mensual. Es tracta d’explorar si aquesta so-
lució aconsegueix augmentar el parc de subscriptors potencials.

El motiu d’aquesta varietat d’estratègies, segons revelen fonts 
del sector, és que cada empresa ha decidit optar per un pla  
“en funció dels seus interessos” en lloc de crear un front comú. 
Ningú no té clar com incrementar els ingressos sense restringir 
l’accés a la informació. Es tracta de provar diferents opcions i 
observar què passa. (Infografia: Cepymenews)

Hi ha frau a la publicitat digital?

El frau en publicitat digital és una veritat incòmoda del sector, 
que, segons el doctor Augustine Fou, un dels investigadors de 

cibercrim i frau més rellevants a la indústria publicitària, s’ha 
intensificat de manera exponencial en els darrers deu anys. 
 

Durant la darrera sessió de la IAA, l’investigador va explicar que 
l’abast que té actualment el frau a les campanyes digitals es 
deu, en gran part, a la tendència del sector cap a la compra de 
publicitat programàtica en comparació amb la compra directa. 
La programàtica facilita l’ús de bots i pràctiques fraudulentes 
que inflen les impressions d’anuncis de cara als anunciants i 
agències.

A més, aquests bots han après a burlar els sistemes de detec-
ció habituals que podrien estar deixant d’identificar, segons nú-
meros del doctor Fou, fins a un 57% de tot el frau en publicitat 
digital, i tot just detectant-ne un mer 1,5%. Per això, per exem-
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ple als Estats Units, lloc on centra el seu estudi el doctor, aquest 
és un tema que pren un abast molt més elevat del reportat en 
diferents informes i associacions de comerç. 

És important començar a enfrontar el problema, i identificar de 
manera precisa el trànsit fals dels bots, per analitzar fidedigna-
ment la performance de les campanyes, i evitar la falsa il·lusió 
d’impressions i clics, que són producte d’interacció amb bots i 
no amb persones reals, i que es tradueixen en el malbarata-
ment de milers de milions de dòlars i euros de la indústria global 
publicitària. 

Grans anunciants com Uber i P&G ja han comprovat com fent 
retallades milionàries als seus pressupostos de les campanyes 
no han alterat el retorn de la seva inversió, i això és degut a la 
falsificació d’impressions i clics dels bots. 

Com detectar el frau?: “No necessites eines especialitzades per 
trobar el frau, només necessites fixar-te més en les dades que 
ja tens i fer-te més preguntes”.

El doctor Fou també va posar exemples concrets de com po-
sant atenció en detalls com l’hora de conversió, el lloc del clic a 

l’anunci i altres mètriques a què tenen accés anunciants i agèn-
cies a les seves campanyes poden identificar les pràctiques 
fraudulentes i la manipulació de bots. (Font: Periódico Publici-
dad - Il·lustració: INVDES)

OJD audita també les subscripcions 
digitals

L’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) certificarà enguany 
les subscripcions digitals dels mitjans. D’acord amb el seu pla 
estratègic, el desenvolupament d’ aquest nou servei permetrà 
a les agències, anunciants i mitjans comptar amb dades men-
suals de l’evolució dels subscriptors que accedeixen als contin-
guts restringits dels mitjans online de pagament coneguts com 
a murs de pagament .
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En l’elaboració final de les normes per a l’auditoria de les da-
des, OJD compta amb la col·laboració activa de les Associa-
cions de mitjans del sector (AMI, ARI, CLAU, Anunciants, etc.) 
que veuen en aquest servei un complement necessari a les da-
des de difusió en paper i dels llocs web que s’auditen des de fa 
més de 50 i 25 anys respectivament.

Atès que es tracta d’un mercat en creixement, la captació de 
subscriptors és molt dinàmica i és una aposta en què participen 
per igual els mitjans tradicionals i els nadius digitals, per la qual 
cosa es tindran en compte les diferents modalitats de subscripció 
existents . Les verificacions es faran, com és habitual, en base a 
procediments d’auditoria i als estàndards aprovats per la indústria.

Convé aclarir que aquestes subscripcions digitals no correspo-
nen a l’edició digital rèplica (en format PDF o similar) del paper, 
que ja se certifiquen des de fa anys per a alguns mitjans de 
premsa (El Mundo, ABC, Expansión, Marca, Hola, Telva, Lectu-
ras, National Geographic, El Mueble, Motor 16, etc.). Les subs-
cripcions digitals que es certificaran a partir d’ara corresponen 
a aquells subscriptors nous amb accés a continguts restringits 
del lloc web d’un mitjà de comunicació (que requereixen regis-
tre previ i pagament). Aquest servei de certificació també està 

disponible a altres països del nostre entorn com França, Regne 
Unit, Itàlia o Alemanya. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – in-
fografia: OJD)

El president de l’OJD proposa al 
sector un sistema per certificar 
de manera independent les dades 
d’abonats de diaris i revistes

Segons Fernando Valdés, president d’OJD, el nou pla de la com-
panyia iniciat aquest any te com a objectiu convertir l’OJD en audi-
tor de la indústria publicitària. Segons Valdés, hi ha una necessitat 
al mercat d’assegurar el màxim possible que les dades sobre les 
quals es planificarà, invertirà i mesurarà l’eficàcia siguin tan reals 
com sigui possible. És una necessitat que va en augment, diu, 
perquè la sensació d’inseguretat i inexactitud hi és i s’estén a tot. 
Hi ha, per tant, segons Valdés, una necessitat d’auditar. 

De manera rotunda, el president de l’OJD proposa al sector 
un sistema per certificar de manera independent les dades 
d’abonats de diaris i revistes
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Davant d’això, l’OJD té clars avantatges per donar-hi resposta: 
coneixement i experiència en l’autenticació i la verificació, des-
envolupats al llarg dels anys d’activitat de la companyia; un nom 
en aquestes lids, i els recursos per dur a terme. A això, postil·la 
Manuel Sala, director general de la companyia, se suma la seva 
composició accionarial, repartida entre anunciants, agències i 
mitjans, de manera que “juntament amb la tasca reconeguda 
d’OJD durant aquests anys, cal tenir en compte que les seves 
normes i actuació responen al consens de tota la indústria, re-
presentada al seu accionariat sent una societat anònima, amb 
l’agilitat que això dóna i la capacitat de tenir recursos”. 

Actualment, el grup d’editors és el més representat al capi-
tal (28%, diaris; 22%, revistes, i 11%, publicacions professio-
nals) i la resta es reparteix entre agències (28%) i anunciants 
(11%, bàsicament a través de l’AEA, que va comprar les ac-
cions a les empreses anunciants que figuraven anteriorment a 
l’accionariat). En total són 108 accions. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Comscore llança a Espanya la 
segmentació Advanced Audiences

Comscore ha anunciat el llançament a Espanya de la segmen-
tació d’audiències digitals Advanced Audiences, basada en les 
categories definides per IAB amb base en interessos digitals 
i que responen a una visió qualitativa dels individus en funció 
dels principals temes d’interès, recollits a través dels seus con-
sums digitals.

La segmentació Advanced Audiences permet analitzar les au-
diències digitals en funció de variables d’interessos, consums 
i comportaments, oferint un marc qualitatiu de construcció de 
targets accessible mitjançant Pla Metrix Multiplataforma, l’eina 
d’anàlisi de targets de Comscore.

El Pla Metrix Multiplataforma permet l’anàlisi qualitativa de tar-
gets amb una profunditat equivalent a les eines de targeting tra-
dicionals al mercat espanyol. Les categories IAB Digital Inter-
ests, per part seva, afegeixen dotzenes de tipologies d’usuaris 
digitals a les variables demogràfiques i geogràfiques habituals, 
aportant un clar valor addicional a les dades d’audiència digital.
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El servei està disponible sense cost per a clients i no clients de 
Comscore a través de la interfície Pla Metrix Multiplataforma 
de Comscore, eina d’anàlisi de targets que Comscore llança 
al mercat espanyol acompanyant Advanced Audiences. (Font: 
Ipmark)

IAB Spain publica el seu Top 
Tendències Digitals 2023

L’edició 2023 de l’informe Top Tenden-
cias Digitales, patrocinada per Ade-
vinta Spain, és un document de re-
ferència, que ha estat elaborat amb la 
col·laboració de les principals Comis-
sions de Treball d’IAB Spain, l’objectiu 
del qual és oferir una visió global del 
mercat de forma pràctica i eficaç, analitzant les claus del negoci 
digital que ajudaran la indústria a entendre els reptes i novetats 
que es presenten aquest nou any. 
 
El document aborda les tendències del 2023 relacionades amb 
les disciplines següents: Àudio Digital, Branded Content, Data, 

Digital Out Of Home, E-commerce, Esports, Legal, Màrqueting 
d’Influència, Màrqueting d’Afiliació, Metavers, Programàtica, 
Publicitat Nativa, Xarxes Socials, Retail Media, Televisió Con-
nectada (CTV) i Vídeo Online. El podeu llegir ara mateix. CLI-
CAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: IAB)

PQ Media ha fet pública la seva 
previsió global dels mitjans digitals 
fora de casa 2022-2026

La previsió global de 
mitjans digitals fora 
de casa de PQ Media 
2022-2026 és la 13a 
edició de l’única font 
mundial d’intel·ligència 
estratègica consistent, 
completa i en profundi-

tat que proporciona dades exclusives de la indústria, informació 
de mercat desglossada i projeccions de creixement a cinc anys 
de la despesa digital i tradicional dels mitjans OOH a tots els prin-
cipals llocs interiors i canals d’ubicació a l’aire lliure a tot el món. 
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Es tracta d’una edició especial de la Global DOOH Media Fore-
cast Series que es va publicar conjuntament amb el retorn de 
diverses fires i esdeveniments presencials de DOOH el 2022 
després de gairebé tres anys d’aturada a causa de la pandè-
mia, inclosa la recentment llançada Digital Signage Experience 
(DSE) a Las Vegas.  En conseqüència, aquesta edició especial 
de la Previsió DOOH se centra principalment en el costat digital 
de la indústria general dels mitjans de comunicació OOH als 
mercats globals en general. 
 
S’espera que la indústria continuï el seu creixement de dos dí-
gits el 2023, impulsat per una sèrie de desenvolupaments posi-
tius que alimenten la innovació, la creativitat i més creixement, 
com ara l’augment i la millora de la publicitat programàtica, el 
màrqueting de tecnologia intel·ligent, la millora contínua dels 
mesuraments de ROI i els esforços reeixits de les parts interes-
sades de la indústria DOOH per convèncer marques i agències 
que els mitjans de DOOH han evolucionat fins a un punt que 
indica clarament el seu impacte positiu en l’equitat de marca, 
reputació de l’empresa i connexions emocionals amb els consu-
midors objectiu durant tot el dia en diverses ubicacions, des de 
llocs de trànsit i venda al detall fins a esdeveniments esportius i 
d’entreteniment i ubicacions de punts d’atenció.

El preu d’una llicència és de 995 dòlars. Tan mateix, però, El 
Butlletí de l’AMIC pot oferir als seus lectors un resum de l’estudi 
de previsió global dels mitjans digitals fora de casa 2022-2026, 
de PQ Media. CLICAR AQUÍ  (Font: MAE) 

615.000 visitants únics més d’internet 
el desembre del 2022, fins a 37,2 
milions
Segons Barlovento, el passat mes de desembre del 2022 el 
nombre de visitants únics a Internet va ser de 37,2 milions, cosa 
que suposa 615.000 de visitants més. La mitjana diària de con-
sum d’internet per persona va ser de 124 minuts, 5,4 minuts 
menys que el desembre del 2021.

Per edats, el grup de 25 a 34 anys són els que més temps 
dediquen a navegar per internet. Podeu llegir l’informe de Bar-
lovento, només cal CLICAR AQUÍ  (Font: MAE)
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La publicitat, un mirall (fet miques) on 
es veuen reflectits només el 9,3% dels 
espanyols
Per Esther Lastra / Marketing Directo

Tot i que la major part de les agències posterguen (per pura 
conveniència) les festes a divendres, la indústria publicitària 
celebra dimecres, dia 25, el Dia de la Publicitat. En tan insigne 
efemèride els publicitaris rendeixen pleitesia al seu patró, Sant 
Pau, rebatejat afectuosament per aquestes llars com a Sant 
Publicito.

Els que es desenvolupen professionalment a l’arena de la pu-
blicitat tenen aquest dia l’oportunitat de congratular-se dels 
seus èxits (que no són pocs) i també potser de reflexionar so-
bre els reptes que té per davant un sector al qual sovint es 
retreu l’enlairament del consumidor real, que transita sovint per 
senders completament diferents a aquells on incursionen els 
publicitaris.

Símptoma que la indústria publicitària està sovint “desendolla-
da” de l’audiència a què pretén arribar amb els seus anuncis 
és una dada (inevitablement preocupant) extreta de l’Informe 
Digital 2022» emprès per Hootsuite a l’octubre de 2022, em-
près per Hootsuite a l’octubre de 2022. D’acord amb aquesta 
investigació, a Espanya només el 9,3% dels usuaris se senten 
representats a la publicitat que arriba als seus ulls , indepen-
dentment del canal o el suport que procura recer als anuncis. A 
nivell global aquest percentatge escala fins al 17,5%.

Arreu del món són els homes d’entre 25 i 34 anys els qui més 
se senten representats en la publicitat . El 20,5% es veu reflectit 
com un mirall als anuncis. Per la seva banda, els que menys 
representats se senten a la publicitat (gairebé un 11%) són les 
dones i els homes d’entre 55 i 64 anys. Aquesta dada posa de 
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manifest que l’edatisme que sovint s’endilga a la publicitat té 
de debò raó de ser (i així ho demostren les dades comptants i 
sonants).

Els cercadors són els còmplices del consumidor a l’hora 
de trobar marques noves
Així i tot, i encara que la publicitat no arriba a representar tots 
els espanyols, la veritat és que només el 35,2% utilitza eines 
per bloquejar anuncis a les seves activitats online, subratlla Ro-
mina González Galetto, directora regional d’Iberia i França de 
Hootsuite.

A nivell mundial els que menys es refugien en les eines per 
bloquejar anuncis són les dones d’entre 55 i 64 anys, mentre 
que els homes d’entre 25 i 34% són els que recorren més als 
“ad blockers”.

Les principals raons que porten els usuaris a recolzar-se en 
eines per bloquejar anuncis a la xarxa de xarxes són la sobrea-
bundància de publicitat (59,6%), el caràcter molest dels missat-
ges comercials (53,1%) i la protecció del seu pròpia privadesa 
(40,8%).

Si ens aturem a les interaccions dels internautes amb les mar-
ques, el 42% dels usuaris han visitat la pàgina web d’una mar-
ca, el 23,2% han vist un vídeo d’una empresa i el 22,2% han 
seguit una companyia a xarxes socials.

A l’hora de buscar noves marques, els principals aliats del con-
sumidor són els cercadors (48,5% ), mentre que a la segona 
plaça del podi s’enfilen els anuncis a la televisió (48,5%) i la 
medalla de bronze es la pengen les recomanacions d’amics i 
de familiars (27,9%).

D’altra banda, els principals canals per buscar informació sobre 
les marques són els motors de cerca (48,5%), les xarxes so-
cials (43,3%) i les reviews d’altres consumidors (36,2%).

A Espanya el 57,3% dels usuaris d’entre 16 i 64 anys busquen 
marques, productes i serveis en línia abans d’emprendre una 
compra. Els homes d’entre 55 i 64 anys són els que més ho fan 
a nivell global (55%), mentre que els que menys fan cerques 
en línia abans de comprar són els homes d’entre 16 i 24 anys 
(45%). (Il·lustració: Clarín)
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El futur de les comunicacions. 
Tendències de relacions públiques i 
comunicacions 2023

Quins reptes i oportunitats de comunicació comportarà el 2023? 
Els últims tres anys  han demostrat que tots hem d’estar prepa-
rats per a qualsevol cosa, però millor preparats per als reptes 
més probables. Els experts en comunicació del Grup de Rela-
cions Públiques Worldcom comparteixen les seves prediccions 
i consells per a les principals tendències i reptes que marca-
ran les comunicacions i l’entorn de relacions públiques el 2023. 
Inevitablement, moltes d’aquestes prediccions tenen un sabor 
internacional. 

La investigació de Worldcom apunta a la tendència clara dels lí-
ders de la suite C que necessiten crear una cultura més còmoda 
per al canvi. L’entorn dels darrers anys els obliga a enfrontar-se 
al risc de manera més agressiva, planificar en cicles més curts 
semblants a un sprint i estar preparat per pivotar més ràpidament 
que en el passat. Això pot crear ansietat entre clients, empleats i 
inversors tret que hi dediquen temps i esforç a establir un propòsit 
clar, implicar les parts interessades en el canvi, crear més trans-
parència en la presa de decisions i forjar una reputació de creació 
de confiança mitjançant un lideratge pensat i una acció decisiva.

El Butlletí us ofereix bussejar pel treball El futur de les comu-
nicacions, elaborat pel grup Worldcom Public Relations Group. 
CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
worldcomgroup.com)

Mediació per agilitzar la resolució de 
reclamacions en matèria de publicitat

L’ Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha apro-
vat la modificació del Codi de Conducta d’Autocontrol anome-
nat Tractament de dades en l’activitat publicitària, que recull 
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una via per resoldre de manera més 
àgil les reclamacions en matèria de 
protecció de dades i publicitat que 
puguin plantejar els ciutadans.

Els codis de conducta, l’adhesió 
dels quals és voluntària però vin-
culant, constitueixen una mostra 
d’autoregulació, i en matèria de pro-
tecció de dades, són mecanismes 
de compliment en què s’estableixen 

regles específiques per a categories de responsables o en-
carregats del tractament amb la finalitat de contribuir a la co-
rrecta aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD) i la Llei orgànica de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.

La publicitat no desitjada és una de les queixes més freqüents 
plantejades davant l’agència, per la qual cosa la presentació de 
reclamacions a través d’Autocontrol i d’aquest codi de conduc-
ta, obert a totes les empreses que desenvolupin activitats publi-
citàries, permetrà establir un procediment de mediació voluntari 
i gratuït per al ciutadà per donar una resposta més àgil a les 

reclamacions que els ciutadans plantegin en aquesta matèria 
davant de les entitats adherides.

Autocontrol estudiarà les reclamacions rebudes, iniciant el pro-
cediment de mediació, i haurà de respondre en el termini màxim 
de 15 dies, i proposarà les actuacions que consideri pertinents 
per a la mediació. La durada màxima del procediment és de 
30 dies. Podeu accedir al “Código de Conducta. Tratamiento 
de Datos en la actividad publicitària”. CLICAR AQUÍ (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Autocontrol)

Kantar anuncia les quatre tendències 
tecnològiques de la publicitat el 2023

 La pandèmia ha canviat 
radicalment les nos-
tres vides, i hi arriben 
la inestabilitat geopo-
lítica, l’augment dels 
preus a nivell mundial 
i un clima cada vegada 

més extrem. Tanmateix, també percebem un canvi positiu: la 
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possibilitat d’un món més segur, ecològic i estable impulsat per 
les noves tecnologies, les dades i una connectivitat més gran.

El darrer informe de Kantar, Media Trends and Predictions 
2023, ofereix una visió diversa i fascinant del panorama me-
diàtic mundial i també anuncia les tendències tecnològiques de 
la publicitat per a enguany.

Quatre són les tendències tecnològiques en publicitat per al 
2023 segons Kantar, la companyia de solucions per mesurar i 
informar sobre tot el visionat, a totes les plataformes de la llar, 
oferint un únic mesurament basat en les persones, amb motiu 
del Dia Mundial de la Publicitat: la TV Connectada (o CTV per 
les seves sigles en anglès), el product placement dinàmic, l’ 
auge dels mons virtuals i el gaming.

Per a Gustavo Núñez, director general per a Espanya de Kantar 
Media, “Vivim un moment de constant irrupció de noves tecnologies, 
suports i canals amb un enorme potencial, i és important no perdre’s 
en el hype. Anunciants i marques han d’estudiar i analitzar on és el 
seu públic i com poden assolir-lo. La tecnologia sempre és el mitjà, 
no la fi”. Podeu llegir l’informe Media Trends and Predictions 2023, de 
Kantar. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: Programmatic Spain)

Beintoo publica una guia d’insight, 
tendències i audiències per a les 
planificacions publicitàries

L’empresa adTech, que forma part del Grup Mediaset, presenta 
un document amb les tendències clau del mercat, els insight i 
les audiències realitzades ad hoc per guiar els marketers en les 
planificacions adv del primer trimestre de l’any.  Gener, a més 
de ser un nou començament, suggereix als individus aturar-se 
i pensar sobre les opcions i propòsits a seguir durant l’any que 
acaba de començar.

Amb l’objectiu de guiar les marques en aquestes decisions, 
Beintoo ha redactat un document on, partint d’una anàlisi sobre 
l’evolució del mercat de la publicitat digital, s’han identificat les 
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tendències, els insights i els driver que caracteritzaran les op-
cions de compra dels consumidors durant el 2023. 

Entre les principals tendències dels consumidors, el redesco-
briment de la individualitat i el benestar psicofísic juga un pa-
per cada vegada més crucial, cosa que portarà les persones 
a «desaccelerar» i preferir marques promotores de valors i 
causes socials en què els usuaris es reconeguin. Sostenibili-
tat, durabilitat i flexibilitat seran requisits fonamentals per a les 
empreses: els consumidors tindran cura de triar les marques 
que redueixin el malbaratament d’aliments i energia i es com-
prometen a promoure accions sostenibles respectuoses amb el 
medi ambient.

Els mitjans digitals continuaran sent els protagonistes indiscu-
tibles del mercat publicitari fins al punt de constituir, a finals 
d’any, el 65% de la facturació mundial. El Butlletí de l’AMIC 
us acosta l’informe Push the Digital Planning, llegeix-lo AQUÍ 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia)

Taboola i Grupo Godó tanquen un 
acord per a la gestió en exclusiva de 
la publicitat nativa

Taboola (NASDAQ:TBLA), líder mundial de recomanacions de 
contingut per a la web oberta, que ajuda a les persones a des-
cobrir coses que els puguin agradar, anuncia un acord amb el 
Grup Godó per gestionar en exclusiva la publicitat nativa de tots 
els mitjans que el componen.

El Grup Godó podrà gestionar totes les eines de publicitat na-
tiva de Taboola, que permet la recirculació de continguts, in-
crementar el compromís o generar major tràfic amb eines com 
l’agregador de notícies Taboola News, que ofereix noves au-
diències als suports des dels dispositius mòbils. Així com Ta-
boola Feed, permet presentar els anuncis de nativa en una 
interfície d’usuari de targetes uniforme navegable i personalit-
zable.

L’acord entre Taboola i Godó permetrà a totes les publicacions 
del Grup Godó respondre a les seves necessitats digitals de 
monetització, engagement de l’usuari, recirculació dels seus 
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propis continguts editorials i intercanvi d’audiències entre les 
seves diferents capçaleres. (Font: MAE)

Adeu als GRPs a Atresmedia: 
facturarà les vendes de publicitat a 
cost per mil contactes
Atresmedia ha donat a conèixer canvis en el model de negoci 
publicitari. A partir del proper 1 d’abril, començarà a facturar 
les vendes de publicitat a cost per mil contactes en lloc de cost 
per GRP (Gross Rating Point). Un moviment que, segons ha 
anunciat, busca facilitar la feina de les agències i els anunciants 
“ a l’hora de comparar el cost i la rendibilitat de les seves inver-
sions en diferents mitjans i suports del mercat audiovisual”. 

Amb aquest moviment, el cost dels impactes publicitaris a 
l’ecosistema d’Atresmedia passarà a mesurar-se per cada mil 
contactes, un model més estès en entorns publicitaris digitals 
que a la televisió lineal tradicional. Fins ara, el mitjà ha treballat 
amb índexs GRP, que indiquen la pressió que una campanya 
ha exercit en el públic objectiu atenent el nombre d’exposicions 
per cada 100 persones. (Font: Reason Why)

Amazon supera els 350 M de 
facturació publicitària a Espanya

Amazon ja arriba als 357 milions d’euros de facturació publici-
tària a Espanya. Així figura als comptes anuals de la societat 
Amazon Online Spain corresponents al 2021, recentment dipo-
sitats al Registre Mercantil. 

Aquesta empresa té com a objecte social distribuir i comercia-
litzar productes i ofertes en línia per als clients en el negoci de 
publicitat en línia i mitjans digitals. Amb aquests 357 milions 
d’euros ingressats, aquesta línia de negoci d’Amazon es va dis-
parar un 37% respecte a l’exercici anterior, quan la quantitat va 
ser de 260 milions d’euros. (Font: MAE)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Una plataforma digital ajuda els 
editors a entendre l’impacte del 
periodisme mitjançant la definició, 
mesura i seguiment del canvi del món 
real
Per MAE
 

L’IA Impact Tracker és una plataforma digital per ajudar els 
editors, els finançadors i altres parts interessades a entendre 
l’impacte del periodisme mitjançant la definició, mesura i se-
guiment del canvi del món real. La plataforma, personalitzable, 
està basada en Google i organitza i mostra l’impacte d’una or-
ganització a nivell estructural, comunitari i individual. Els usua-
ris (reporters, editors, responsables de desenvolupament, etc.) 
proporcionen dades que alimenten un conjunt de dades visuals, 
interactives i qualitatives.

Així, l’IA Impact Tracker és útil per a editors de premsa, orga-
nitzacions sense ànim de lucre i organitzacions de canvi social 
que estiguin interessades a documentar els canvis del món real 
com a resultat del seu treball. És útil tant com a punt de partida, 
com un lloc per centralitzar la informació no estructurada que ja 
podria existir dins d’una organització.

Com és sabut, “impacte” és qualsevol canvi impulsat pel treball 
d’una organització i que compleix la seva missió. En aquest 
cas, es defineix impacte com el canvi de l’statu quo a nivell 
individual, comunitari i estructural. Com a primer pas, cal des-
envolupar un marc d’impacte amb indicadors que demostrin 
aquest canvi. No tots els indicadors de les organitzacions seran 
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iguals, però probablement hi haurà punts en comú entre ells. 
Per exemple: 

• Impacte estructural: hi va haver canvis a nivell institucional, 
com ara el canvi de política o l’acció institucional?

• Impacte en la comunitat/xarxa: va passar alguna cosa dins 
d’una comunitat o una xarxa, com ara una protesta o una reunió 
de la comunitat?

• Impacte individual: l’impacte va ser d’un individu o va impli-
car-lo? Han pres mesures o han canviat d’opinió?

• Amplificació dels mitjans: altres organitzacions de notícies, 
organitzacions sense ànim de lucre, etc., han citat/esmentat, 
ampliat, localitzat o presentat el treball i/o els informes de dades 
d’una redacció?

Donant per sabut que el periodisme té un paper valuós a les 
comunitats, mantenint el públic informat sobre temes vitals per 
a les seves vides, per a les redaccions, les filantropies i les 
organitzacions de canvi social, també hi ha beneficis concrets 
per a aquest treball: 

• Construcció de reputació: l’IA Impact Tracker ajuda a classi-
ficar i organitzar els èxits i l’impacte en el món real per demos-
trar el vostre valor al vostre públic.

• Flux de treball editorial: l’eina pot ajudar a organitzar la cober-
tura de la redacció del contingut editorial, il·luminant les tendèn-
cies d’impacte derivades dels vostres informes i del vostre treball.

• Suport institucional: les sol·licituds de subvencions i els in-
formes de subvencions sovint requereixen documentació i me-
sura de l’impacte demostrat, i l’IA Impact Tracker ajuda a orga-
nitzar i presentar aquestes dades qualitatives de manera visual.

Com hem dit, l’IA Impact Tracker és una plataforma basada en 
Google que té tres components: a) Els usuaris introdueixen les 
dades d’impacte mitjançant un formulari de Google senzill que 
triga menys d’un minut a completar-se. b) Un full de Google 
serveix com a base de dades d’impacte per a totes les entra-
des. c) Un Google Looker Studio visualitza les dades, mostra 
tendències i ofereix vies d’anàlisi. 

L’impacte Tracker és una eina, però perquè aquesta eina sigui 
útil, s’ha d’utilitzar en el context d’una cultura d’impacte i s’ha 
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d’integrar en els fluxos de treball organitzatius per informar so-
bre el treball important que s’està realitzant.

Es pot accedir a la plataforma gratuïta Impact Tracker mitjançant 
inscripció. Es pot demanar més informació -fins i tot s’ofereix 
una consulta gratuïta de 30 minuts i una demostració de la pla-
taforma, en aquest enllaç. (Infografia: IA Impact Tracker)

Ben aviat,  el Mobile World Congress 
2023 de Barcelona

El Mobile World Congress (MWC), l’esdeveniment més espe-
rat per la indústria mundial del mòbil, es torna a celebrar un 
altre any més a les instal·lacions de Fira Barcelona del 27 de 
febrer al 2 de març d’enguany. Després de congregar a la pas-
sada edició més de 60.000 persones en aquest recinte situat a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), l’MWC torna amb força 
amb grans marques tecnològiques com a convidades. 

Es tracta del major esdeveniment mundial de les tecnologies 
mòbils i altres innovacions del sector , ja que és una oportunitat 
per repassar tots els avenços i novetats de la mà de les com-

panyies més reconegudes a nivell internacional. En aquesta 
edició, s’exploraran cinc temàtiques relacionades amb les da-
rreres tecnologies: Acceleració 5G, Realitat+, Xarxa oberta, Tot 
digital i tecnologia financera.  (Font: 20minutos)

Google reconeix un problema amb el 
català: “És una prioritat i continuem 
investigant”

Google ha reconegut que hi ha problemes en les cerques en 
català. Després de la campanya viral per a denunciar la discri-
minació de la llengua, la multinacional nord-americana ha refer-
mat el compromís per a resoldre-ho. “Entenem la preocupació 
dels que busqueu resultats en una llengua concreta. És una de 
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les nostres prioritats i continuem investigant solucions, tot i que 
requereix temps assegurar-se que funcionin de manera perfec-
ta”, ha piulat en català.

De fet, aquest missatge és la traducció al català del primer piu-
let d’un enfilall que Google havia publicat prèviament, en què 
explicava que no s’havia fet cap canvi recent en els sistemes 
que determinen els resultats de les cerques segons la llengua 
que es fa servir. “De totes maneres, a mesura que rastregem 
poden sorgir problemes quan indexem contingut multilingüe”, 
afegeix.

La comunitat catalanoparlant de Twitter s’ha organitzat per im-
pulsar una nova campanya per a denunciar el maltractament 
que rep la llengua per part del cercador. “Estimat Google. La 
meva llengua mare és el català. Estic decebut de veure que 
recentment en les meves cerques apareixen sovint articles en 
castellà per sobre dels escrits en català. Us ho podeu mirar? 
Moltes gràcies”, era un dels missatges més compartits. (Font: 
Vilaweb – infografia: XCatalunya.cat)

Arriba Neeva, un nou motor de cerca 
basat en IA

El nou motor de cerca Neeva s’ha llançat a Espanya per com-
petir amb Google i oferir als usuaris uns resultats de cerca a la 
web sense seguiment, sense anuncis i sense enllaços d’afiliats. 
Neeva posa els usuaris al centre i els dóna el control per perso-
nalitzar les seves experiències de cerca de continguts a Internet.  

El nou motor de cerca Neeva s’ha llançat a Espanya per com-
petir amb Google i oferir als usuaris uns resultats de cerca a la 
web sense seguiment, sense anuncis i sense enllaços d’afiliats. 
Neeva posa els usuaris al centre i els dóna el control per per-
sonalitzar les seves experiències de cerca de continguts a In-
ternet.  
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Neeva ofereix resultats honestos i permet als usuaris seleccio-
nar les seves fonts d’informació, com ara mitjans de comunica-
ció, llocs de compres, enginyeria de programari, viatges, entre 
d’altres, en funció de les seves preferències personals, en lloc 
del que suggereixen els anunciants. Neeva respecta la priva-
desa dels usuaris en bloquejar el seguiment de tercers, sense 
treure profit de les dades de l’usuari.

A més, els usuaris espanyols tindran accés properament a Nee-
vaAI, que aprofitarà el poder de la Intel·ligència Artificial per 
oferir una experiència que combini el millor de ChatGPT amb 
l’autoritat i puntualitat d’un motor de cerca d’avantguarda. Nee-
vaAI proporciona una resposta única sintetitzada amb fonts vin-
culades i agrupades a partir de les webs més rellevants per a 
una consulta. Les referències i cites s’integren directament en la 
resposta, cosa que permet als usuaris determinar l’autenticitat 
i la fiabilitat de les fonts esmentades. A més, NeevaAI ofereix 
informació actual rastrejant centenars de milions de pàgines al 
dia. En combinar la IA amb la cerca interna de Neeva, els resul-
tats són ràpids, oportuns i rellevants. (Font: MAE – infografia: 
Diario de Sevilla)

Microsoft inverteix milers de milions 
per integrar ChatGPT als seus 
productes: així serà l’aliança amb 
OpenAI

La intel·ligència artificial marca un abans i un després en multi-
tud d’emplaçaments, i Microsoft no es vol quedar enrere. És per 
això que la companyia ha anunciat que està expandint a llarg 
termini la seva associació amb OpenAI (creadors de ChatGPT 
i DALL-E2) amb una inversió molt elevada, escriu José Alberto 
Lizana a Genbeta.

Aquesta inversió arriba precisament després dels rumors que 
afirmaven que Microsoft podria invertir 10 mil milions de dòlars 
a Open AI. I és que això és una cosa natural, ja que el futur 
clarament estarà marcat per les IA , i veient com estan avançant 
de ràpid en tenir l’exemple de ChatGPT sens dubte les tecnolò-
giques han de posar-se a l’alçada.

El CEO de Microsoft, ha afirmat que formaran una associació 
amb OpenAI al voltant d’una ambició compartida per avançar 
en la investigació d’avantguarda de la IA i democratitzar la IA 
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[...] En aquesta propera fase de la nostra associació, els desen-
volupadors i organitzacions de totes les indústries tindran accés 
a la millor infraestructura d’IA. (Font: Genbeta)
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Perquè els mitjans són els nous 
impulsors de l’ecommerce
Per Protecmedia

Els mitjans de comunicació es posicionen com una important 
font de posicionament i vendes per als ecommerce.

Els mitjans han esdevingut agent molt rellevant per als ecom-
merce. Els bons resultats que aporten els editors als anunciants 
consoliden aquesta pràctica com una font d’ingressos important 
en les estratègies de negoci. Potser el repte a què s’enfronten les 
redaccions és mantenir el seu contingut periodístic neutral, inde-
pendent dels interessos de les empreses. No obstant això, els 
continguts creats per i per a les marques, que aporten a més a 
més una narrativa atractiva, són ben rebuts per part dels lectors.

Segons un estudi d’eMarketer, el 2024 la inversió en publicitat 
digital als mitjans de comunicació suposarà el 20% de la inver-
sió total dels anunciants. Una de les tendències més importants 
del sector en els darrers anys és la inversió dels anunciants en 
continguts patrocinats.

Els articles de branded content són una font d’informació relle-
vant per als usuaris abans de fer una compra en línia. Els interes-
sos dels mitjans i dels anunciants que busquen notorietat de mar-
ca i vendes directes poden donar lloc a estratègies de contingut 
patrocinat que aportin més vendes als anunciants, més trànsit als 
mitjans (que, a més, reben un % de les vendes des de contingut) 
i un valor afegit als usuaris, que cada vegada més busquen infor-
mació sobre els productes abans d’efectuar una compra.

Segons una enquesta recent de Criteo, 7 de cada 10 consu-
midors s’informen a través d’articles en línia abans de fer una 
compra. Els bons resultats que obtenen tant els anunciants com 
els mateixos mitjans estan ajudant a consolidar aquestes pràcti-
ques, aportant valor als usuaris i benefici a editors i anunciants.

L’important creixement que estan experimentant aquest tipus 
d’accions de branded content als mitjans ha fet que grans mitjans 
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hagin creat les seves pròpies agències internes. Per exemple, 
The New York Times va crear T-Brand Studio, que ja ha guanyat 
importants premis i reconeixements. Alguns exemples de mitjans 
espanyols que estan seguint aquesta pràctica són El Confiden-
cial, amb EC Brands, o Unitat Editorial, amb UE Studio.

Per a mostra, un botó: gairebé dos terços dels compradors sos-
piten que algunes de les ressenyes que veuen a Amazon són 
falses i el 43% confia més en les ressenyes de llocs de notícies 
independents i propers que les que veuen a Amazon, en com-
paració amb només el 20% que diu el contrari. Podeu accedir a 
l’estudi-enquesta de Criteo. CLICAR AQUÍ (Gràfic: Protecmedia)

Una guia de l’editor per a la implicació 
del públic

Les tecnologies de re-
comanació de contin-
gut en evolució estan 
transformant les expe-
riències dels lectors als 
llocs d’editors. Per als 

editors, la seva evolució arriba en un moment en què les reco-
manacions personalitzades són essencials per captar i mante-
nir un públic cada cop més gran.

Les recomanacions de contingut basades en dades s’han con-
vertit en eines efectives per abordar les preferències dels consu-
midors, ajudant els editors a arribar al seu públic en cada etapa 
del viatge del client i de manera més eficaç. Per ajudar els edi-
tors a descobrir tàctiques i coneixements per atraure el públic 
mitjançant recomanacions de contingut, aquest nou informe des-
taca com les marques utilitzen la personalització per impulsar la 
participació quantificable del lector, l’espectador i l’oient.

Les tecnologies de recomanació de contingut evolucionen rà-
pidament i transformen les experiències dels lectors als llocs 
d’editors. Els professionals del màrqueting estan recorrent a 
tàctiques dirigides al públic que van des de mostrar els articles 
més llegits, un model comú als primers dies dels mitjans digi-
tals, fins a algorismes més sofisticats que serveixen contingut 
basat en mètriques específiques d’usuari.

Hi ha tants llocs i punts de venda, de manera que els editors 
proporcionen contingut rellevant als seus usuaris de maneres 
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més dinàmiques per mantenir-los als seus llocs”, va dir Matt 
Broad, vicepresident de serveis estratègics de Piano. “Volen 
mantenir-los compromesos amb el seu contingut i proporcionar 
informació rellevant als seus usuaris perquè no vagin a un altre 
lloc per obtenir aquest contingut”.

Aquesta nova guia de Piano ens ensenya a:

√ Com abordar els reptes de participació del públic amb reco-
manacions de contingut
√ Quines recomanacions de contingut estan provant els editors
√ Com l’anàlisi i les tàctiques d’etiquetatge ajuden a millorar les 
recomanacions de contingut
√ Com trobar recursos de recomanació de contingut d’alta qua-
litat

En aquesta guia de la que parlem a El Butlletí de l’AMIC, Digi-
day i Piano exploren les tàctiques i els passos que estan fent els 
editors d’èxit per captar audiències amb recomanacions de con-
tingut personalitzades que impulsin la participació quantificable 
del lector, l’espectador i l’oient. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Digiday)

Kreab publica el seu Informe 
de mitjans 2023: La silenciosa 
transformació que no cessa

“Els mitjans es troben en camí 
de canviar el paradigma gaire-
bé de manera natural. Donada 
la digitalització que ha anat ex-
perimentant la informació en 
les darreres dècades, els mo-
dels de consum i la manera de 
transmetre les notícies estan 
canviant, és un fet”. Així obre 
l’ Informe de mitjans 2023: La 
silenciosa transformació que 
no cessa que acaba de publicar la Kreab sobre la tendència dels 
mitjans a Espanya aquest any.

Entre les principals conclusions que dóna el document, destaca la 
consolidació del  canvi històric de tendència de consum  de mitjans 
a Espanya. Els espanyols continuem “abandonant” progressiva-
ment el mitjà “rei”, la televisió, per Internet i les noves plataformes.
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De la mateixa manera, l’informe assenyala que la premsa en  
paper segueix en caiguda imparable, tot i que algunes capçale-
res referents han aconseguit recuperar xifres respecte de l’any 
passat. I en el cas de la informació econòmica, hi ha una major 
demanda informativa a la societat, per la qual cosa els nous 
mitjans i els canvis de perfils professionals que estan produint, 
tenen un marcat caire econòmic i financer.

Sobre la connexió entre mitjans i xarxes socials, els  mitjans 
generalistes no acaben de connectar amb Twitch, a diferència 
dels mitjans i periodistes especialitzats al món esportiu, que 
han trobat en aquesta xarxa tota una oportunitat i un gran canal. 
Mentre que els mitjans digitals segueixen intentant posicionar-
se a TikTok en ser aquesta una de les xarxes socials que més 
ha crescut. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden conèixer 
el contingut d’aquest informe de Kreab. CLICAR AQUÍ (Font: 
Prnoticias – infografia) 

Les editores de gènere dels mitjans 
necessiten més reconeixement per a 
una major paritat informativa

Una recerca de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de 
València conclou que cal desenvolupar “en major mesura” el 
perfil professional de l’edició de gènere en els mitjans de l’Estat, 
i que els col·legis professionals i els sindicats de periodistes 
han de jugar-hi un “paper clau” amb aquesta finalitat.

El treball realitzat per un equip d’investigació en ètica periodística 
de la UV i la UPF indica que la incorporació de les editores de 
gènere als mitjans espanyols ha contribuït a avançar en la paritat 
de les fonts informatives i de les persones que escriuen articles 
d’opinió, però que no ha suposat nous enfocaments periodístics.

Alguns dels principals motius que indiquen són la falta de suport 
per part de la direcció dels mitjans i la manca d’independència i 
de decisió editorial d’aquesta figura professional.

Els resultats de la investigació s’exposen en l’article Journalis-
tic Self-Regulation for Equality: The Role of Gender Editing in 
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Spain, signat per Maria Iranzo Cabrera, professora i investiga-
dora del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de 
la Comunicació de la UV; i Mònica Figueras Maz i Marcel Mauri 
Ríos, del Departament de Comunicació de la UPF.

El treball analitza els casos d’El Periódico de Catalunya (mitja 
pioner a l’Estat, que va incorporar l’editora de gènere el 2010), 
El País, elDiario.es, TVE, RNE, EFE, la Ràdio i Televisió de 
Canàries i El Periódico de España. (Font: Comunicació 21)

Permacrisi, escapisme i comunitats 
digitals, entre els principals conceptes 
clau d’aquest nou any

Wunderman Thompson 
ha presentat l’informe The 
Future 100, un estudi que 
revela les 100 principals 
tendències que afecten 
tant la societat com el 
món del màrqueting i el 
consum. A l’edició del 

2023 el metavers, la realitat augmentada, l’escapisme davant 
d’una realitat de crisi constant i la sostenibilitat es converteixen 
en alguns dels punts destacats.

En la presentació d’aquest informe anual, es van analitzar les 
conclusions més rellevants de l’edició de 2023 de The Future 
100, amb un enfocament especial en la realitat espanyola i el 
concepte de la permacrisi.

Com assenyala l’informe, la següent etapa de l’era digital es 
troba a les tecnologies immersives i a la difuminació del món 
físic davant d’una nova realitat. Una de les tendències princi-
pals dins d’aquesta nova fase són els creadors de contingut i 
l’auge de les comunitats digitals. En aquest sentit, l’estratègia 
i la creativitat prenen especial importància, i el 2023 estarà no-
drida per eines tecnològiques com la Intel·ligència Artificial i la 
democratització de les eines digitals. Per llegir aquest informe 
de Wunferman CLICAR AQUÍ (Font: Marketing Directo – info-
grafia: Wunderman Thompson)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Intel·ligència artificial aplicada als mitjans.- Sessió on line en 
directe. Dimecres, 1 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - L’objectiu 
d’aquestes sessions, a càrrec de Susana Pérez Soler, és expli-
car l’ús que es fa de la Intel·ligència Artificial i l’Aprenentatge 
Automàtic en les redaccions periodístiques. La primera sessió 
servirà per conèixer què significa l’automatització de continguts 
en l’àmbit periodístic i quines són les experiències nacionals 
i internacionals més destacades. Durant la segona sessió, 
s’exposaran en profunditat dos estudis de cas d’àmbit nacional 
per tal d’abordar els reptes i les oportunitats d’aquesta tecno-
logia aplicada als mitjans de comunicació i les eines que es 
poden fer servir.

Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Tercera 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Dijous 2, 9, 
16 i 23 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - En aquest nou curs, 
dirigit per Pilar Yépez, coneixerem les últimes novetats i funcio-
nalitats aparegudes a TikTok, Whatsapp Business, Instagram i 
LinkedIn i analitzarem com aprofitar-les al màxim per a la nostra 
estratègia social.

Vídeo storytelling amb el mòbil per a xarxes socials.- Curs 
presencial. Barcelona. Divendres 3 i 10 de febrer (De 10.00h a 
14.00h) - Amb un mòbil en tenim prou per a produir vídeos de 
qualitat excel·lent. De vegades, però, saber gravar bones imat-
ges no és suficient. També cal saber com explicar una història. 
Jordi Flamarich ens ensenyarà estratègies narratives per a 
crear vídeos que impactin i mantinguin l’atenció de l’audiència, 
prioritzant la producció de vídeos per a xarxes socials.

Wordpress per a periodistes: el què i el com d’un gestor de 
continguts web.- Curs presencial. Tortosa. Dimarts 7, 14, 21 i 
28 de febrer (De 16.00h a 19.00h) - Amb aquest taller eminen-
tment pràctic, conduït per Albert Pujol, s’ensenya entre d’altres, 
a crear un lloc web, treballar els continguts, afegir un disseny 
gràfic atractiu i millorar la presència als cercadors.

Perfecciona les teves habilitats com a formador/a.- Curs pre-
sencial. Barcelona. Dilluns 6 i 13 de febrer (De 10.00h a 14.00h) 
- Cada cop és més habitual que els professionals del periodis-
me i la comunicació s’especialitzin en algun tema concret i que, 
a partir d’aquest coneixement, acabin impartint xerrades, tallers 
i formacions. En aquest curs, a càrrec de Mario Sorribas i Josep 
M. Brugués,  volem compartir un conjunt de recomanacions i 
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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 mi-
llorar la vostra manera de comunicar.

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- Sessions on 
line en directe. Dimecres 8 i 15 de febrer (De 16.00h a 19.00h) 
- En aquest taller, dirigit per Enrique San Juan, s’abordaran tots 
els fonaments teòrics de la creació de podcasts. En finalitzar la 
primera sessió, s’assignarà el desenvolupament d’un projecte 
que serà revisat i comentat en la segona sessió, que finalitzarà 
amb les millors tècniques de promoció del teu podcast.

Com escriure un discurs oral.- Curs presencial. Barcelona. 
Dimarts 14 i 21 de febrer (De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, 
presentat per Josep Vicenç Mestre, ensenya eines per escriure 
discursos, per captar i mantenir l’atenció de l’audiència i per 
arribar al cor de tots els oients. Aprendràs a crear el millor dis-
curs possible per a cada ocasió. Ho farem de manera pràctica 
i dinàmica, compartint les millors tècniques dels millors espe-
cialistes.

Com monetitzar el teu propi contingut.- Curs on line sense 
restricció horària. Del dilluns 9 de gener al dijous 9 de febrer 
(12 hores) - Aquest curs, impartit per Adrià Caballero, ensenya 
altres maneres de generar ingressos amb el teu contingut, a 
banda de les visites i la publicitat. Després d’acabar el curs, tin-
dràs al cap moltíssimes més idees i possibilitats de monetitzar 
el teu blog, podcast o canal de Youtube. Si el vols fer, contacta 
amb cfd@periodistes.cat
 
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CP)
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Die Presse crea un regal pel 
subscriptor fidel
Per Katrin Halbhuber, gerent de producte de Die Presse, Viena 
/ INMA

Els objectius eren alts per a un equip interdisciplinari del diari 
austríac Die Presse. 
• Ressaltar el valor d’una subscripció digital.
• Evitar que els nostres subscriptors es donin de baixa.
• Arribar a un públic més ampli mitjançant recomanacions per-

sonals (també conegut com el boca-orella, l’estratègia de màr-
queting més fiable)

Mig any després d’implementar una nova funció només per a 
subscriptors d’articles de regal, els resultats són positius, i en-
cara hi ha potencial per aprofitar.

Estratègia i disseny: de la idea a la posada en marxa.- La 
idea d’oferir la funció als nostres subscriptors digitals va sorgir 
de Manuel Reinartz, editor en cap en línia. Un equip interdisci-
plinari es va fer càrrec i va integrar la idea al nostre projecte per 
trobar maneres de reduir la taxa de rotació.

A continuació, es van provar diverses funcions i desenvolupa-
ments possibles en entrevistes d’usuaris a l’estiu del 2021. La 
funció de l’article de regal va ser molt esperada pels entrevis-
tats, de manera que l’equip va començar immediatament a con-
ceptualitzar la funció per al web i l’aplicació.

L’article de regal va ser la primera funció només per a subscrip-
tors de Die Presse, per tant, el focus es va centrar en els bene-
ficis per als nostres subscriptors i no en aconseguir l’abast ex-
tern més alt entre els no subscriptors. En comptes d’això, tenia 
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l’objectiu de fer que el nostre contingut fos un regal per a una 
persona propera, un amic, un familiar o un company de feina. 
És per això que vam decidir limitar l’accés gratuït al contingut 
premium dotat per la freqüència amb què es pot obrir l’enllaç.

En segon lloc, ens vam centrar en com apropar els que reben 
un article de regal a la marca destacant el fet que l’article pre-
mium es troba darrere del mur de pagament, però gratuït espe-
cíficament per al receptor perquè algú els l’ha regalat.  

El procés, des de la fase de concepte fins al llançament al lloc 
web i l’aplicació, va trigar  tres mesos. Els subscriptors digitals 
van rebre la nova funció a mitjans de desembre de 2021, just a 
temps per Nadal.

Com funciona l’article de regal.- Validats mitjançant una com-
provació de fons dels ID de subscripció, els subscriptors digitals 
poden regalar un article fent clic a una icona de regal desta-
cada. Aleshores es genera un enllaç de regal únic que es pot 
compartir de diferents maneres.

Cada subscriptor de Die Presse pot regalar cinc articles pre-
mium per mes natural i l’enllaç de regal generat es pot obrir un 

cert nombre de vegades fins que el mur de pagament torni a 
estar actiu.

Un cop obert per l’usuari dotat, es mostra una experiència es-
pecial de Piano Analytics que l’informa sobre el valor de llegir 
aquest contingut premium de manera gratuïta i proposa accions 
enganxosos com la subscripció a un butlletí.

El que diuen els analítics
Tot i que la funció d’article de regal és un avantatge per als nos-
tres subscriptors i, per tant, per als nostres usuaris més fidels, 
pel que fa al receptor, l’article de regal arriba a diversos usuaris 
pel que fa a la seva recentitat. L’anàlisi ha demostrat que no no-
més és atractiu per als lectors que ja estan compromesos amb 
Die Presse, sinó també per a aquells que encara no han estat 
en contacte amb el nostre contingut premium.

Els usuaris que obren un article de regal romanen al lloc web i a 
l’aplicació més temps que la mitjana, produint més del doble de 
pàgines vistes per visita. Ja hem fet el primer pas per apropar 
aquests usuaris més lluny, cap al nostre embut de conversió.
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El que ve després
L’equip busca tot el potencial de la funció: integrar-la encara 
més s’ajusta al viatge de l’usuari. Una experiència de Piano, 
basada en un activador, proposarà a un usuari subscrit rega-
lar contingut premium. Per exemple, si llegeixen l’article com-
plet, veuran una notificació que diu: Òbviament, us ha agradat 
aquest contingut; potser coneixeu algú que també vulgui llegir 
sobre el tema?

Una plantilla de màrqueting in situ adaptada oferirà una expe-
riència d’usuari sense problemes alhora que permetrà a l’usuari 
regalar l’article directament des de la plantilla (sense haver de 
desplaçar-se a la part superior de l’article per utilitzar la icona 
de regal).

També està en el full de ruta augmentar el límit de cinc articles 
de regal al mes com a regal per als subscriptors digitals de llar-
ga data o per als aniversaris de la subscripció.

L’article de regal és el primer de més funcions dissenyades per 
oferir als subscriptors nous incentius per utilitzar Die Presse en 
línia de manera regular. I ara en tenim la prova: l’article de regal 
és un regal per al diari. (Infografia: Die Presse)
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Twitter aviat permetrà que els mitjans 
de comunicació reclamin visualment 
els comptes dels seus empleats. Ho 
hauria de fer?
Per Joshua Benton / NiemabLab

Qui té el compte de Twitter d’un periodista: el periodista o el seu 
empresari?

Ja és una pregunta antig, un subproducte de la manera com 
les xarxes socials han permès als periodistes crear les seves 
pròpies marques personals, diferents dels seus mitjans de co-
municació. S’ha tornat normal veure que periodistes de renom 
s’enduen els seus seguidors d’una feina a una altra.  Però en 
altres parts de la indústria, els periodistes no tenen tanta sort.  
Aquest article del 2017 va trobar que dos terços de les televi-
sions locals reclamen la propietat dels comptes de xarxes so-
cials dels seus empleats en directe.

El 2018, The Roanoke Times va demandar a un antic periodis-
ta esportiu per recuperar la custòdia del seu compte de Twit-
ter quan va marxar a The Athletic (el periodista va mantenir el 
compte). La política de xarxes socials de Gannett deixa clar 
que el compte de qualsevol empleat “que incorpori una marca 
Gannett de qualsevol manera” és propietat de Gannett.

(Exemple: “John Smith és un presentador de WZZM. El seu 
compte de Twitter és @JohnSmithWZZM. Si John Smith deixa 
l’empresa, no portaria @JohnSmithWZZM amb ell. L’accés al 
compte de marca continua amb Gannett.”)
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Bé, no arriba a la propietat, però una funció de Twitter ara en 
prova lligaria visualment els comptes dels periodistes als seus 
ocupadors amb més claredat que abans. Tal com informa Press 
Gazette, diversos membres del personal del tabloide britànic 
Daily Mirror són els conillets d’índies de la indústria dels mitjans.

Als comptes personals de Twitter d’aquests periodistes, ara hi 
ha (al costat de la marca blava sovint debatuda) una petita icona 
de mirall per indicar l’afiliació amb el seu empresari. Aquí hi ha 
l’editora Alison Phillips, l’editor adjunt Jason Beattie, l’editora po-
lítica adjunta en línia Lizzy Buchan i el corresponsal de Whitehall 
Mikey Smith. Cliqueu i ho veureu. La petita icona del mirall, quan 
es fa clic, us porta al compte principal de Twitter del mirall.

La funció forma part del que abans era Twitter Blue for Business 
i ara es coneix com a verificació de Twitter per a organitzacions. 
Tot i que els detalls són incomplets abans del llançament, su-
posaria que els editors acabaran pagant per disposar d’aquest 
privilegi. Si això segueix endavant, provocarà algunes discus-
sions fascinants/aterridores a les redaccions, concretament al 
voltant del que es considera un compte de xarxes socials “ofi-
cial” o “professional”. Una cosa és posar “@TheMetroTribune 
reporter” a la biografia de Twitter; una altra és tenir una icona 

@TheMetroTribune que us segueixi per la plataforma, a cada 
tweet que publiqueu o que hàgiu publicat mai. Com que aques-
ta connexió s’està fent a nivell de compte, apareixerà fins i tot 
en tuits d’una dècada.

Això anirà bé en la gran majoria dels casos, és clar. Però quan 
algú desenterra un vell tuit vergonyós d’un periodista, el seu 
ocupador actual estarà al costat, aparentment donant-li un se-
gell d’aprovació. Fins i tot en casos més lleus, molts periodis-
tes tuitegen sobre una barreja de temes laborals i no laborals: 
les redaccions voldran formalitzar la seva afiliació social les 24 
hores del dia? I els periodistes (i els seus sindicats) estaran 
disposats a fer-ho?

La meva sospita (només una sospita en aquest moment) és que 
això suposarà més problemes del que val la pena per a mol-
tes organitzacions de notícies, fins i tot si té sentit per a altres 
indústries. Posar aquest petit logotip a cada piulada farà que, 
amb raó o malament, cada empleat sembli un portaveu oficial 
de l’organització. Pels beneficis potencials limitats: una mica de 
trànsit de Twitter addicional?, el potencial de marca d’un qua-
drat de 16 píxels?. Probablement serà una passada per a la 
majoria. (Il·lustració: NiemanLab)
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L’efecte IA
Per Brian Morrissey / The Rebooting

Primer, una confessió: no em sembla bé per al meu optimisme 
que sota la idiotesa dels JPG dels simis, hi hagués alguna cosa 
a tot el web3  Culpo massa temps a Miami. Tenint això en comp-
te, crec que és una aposta més segura dir que la intel·ligència 
artificial tindrà un impacte profund en la indústria dels mitjans.

A principis d’aquesta setmana, la meva germana em va enviar 
un missatge de text per preguntar-me si es podia utilitzar Chat-
GPT per escriure notes d’agraïment. Espero que això esdevin-
gui la norma aquest any, ja que una gran quantitat de noves 
eines i plataformes amb intel·ligència artificial estan en línia, 
especialment aquelles que utilitzen grans models de llenguatge 

per produir text i imatges. La IA generativa és una tecnologia 
de merda. Quan l’utilitzeu per primera vegada, acabeu pensant 
que això canviarà un munt de coses.

I com a algú que s’ha guanyat la vida organitzant paraules en un 
ordre determinat, entenc els escrúpols que tenen molts. No tinc 
cap desig que una IA enfadada ens converteixi a tots en clips de 
paper mentre intento conservar energia. Això seria una merda. 
I com a membre confirmat de la classe d’ordinadors portàtils, 
tendeixo a preocupar-me més per les eines d’automatització 
que substitueixen l’anomenat treball de coneixement que quan 
les màquines substitueixen el muntatge i el treball manual. 
Imagina’t.

Acostumo a veure els avenços tecnològics com a inevitables. El 
moviment del decreixement és mut perquè simplement no ens 
és possible fer-ho com a espècie. Hem arribat fins aquí utilitzant 
la tecnologia per millorar la nostra sort, i ho continuarem fent. 
Vull dir, dividim l’àtom, així que arriba la IA. Els impactes que 
podria tenir en l’economia i la societat són al·lucinants, així que 
el millor és limitar-ho als primers pensaments sobre com la IA 
alterarà els mitjans. Això és un treball en curs, així que pagueu 
amb mi...
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RIP l’enllaç. La web oberta no ha anat bé els darrers anys, ja 
que les plataformes i les aplicacions s’han fet càrrec. L’auge de 
la IA hauria d’afavorir la desaparició de la web oberta. A l’últim 
episodi de People vs Algorithms (hauries de consultar aquest 
podcast, per cert), vam discutir les implicacions de la desapari-
ció de l’enllaç com a forma principal de navegar i com a senyal 
d’autoritat. 

La IA anirà encara més el terreny de joc. És probable que 
l’economia del creador estigui exagerada, però hi ha un canvi 
innegable que continua produint-se de les institucions als indi-
vidus. Les eines d’IA poden proporcionar els augments de pro-
ductivitat que fan que sigui més probable que els grups més 
petits puguin competir amb els titulars més grans. Utilitzat co-
rrectament, això pot “escalar” un humà.

La publicitat i la còpia de màrqueting aniran primer. És probable 
que la IA tingui un gran impacte en l’escalada dels actius crea-
tius, tant les còpies com les imatges. Aquesta és una feina molt 
probablement millor feta pels robots. Moltes de les primeres ei-
nes d’IA, com Jaspar i Copy.ai, se centren en la publicitat. Les 
eines milloraran, ja que es poden entrenar en un estil específic 
en lloc d’un enfocament genèric i únic. I, per descomptat, la IA 
ja s’està utilitzant en acrobàcies publicitàries.

La cerca serà un desastre. Ara estic a Alemanya, parlant amb 
un grup d’editors de revistes. Un dels primers problemes que 
es va plantejar va ser si ChatGPT i similars acabaran inundant 
els motors de cerca amb “contingut de servei” que és el pa i la 
mantega de les estratègies de SEO de molts llocs. Poques pu-
blicacions reben una part important del seu trànsit dels canals 
directes. La cerca és la principal font de trànsit per a la majoria 
de publicacions. I molts tenen equips per alimentar contingut 
als déus algorísmics. Això serà molt més difícil. Microsoft ja té 
previst integrar ChatGPT amb Bing, el motor de cerca princi-
piant Neeva té IA als seus resultats i Google ha declarat un 
“codi vermell” per esbrinar la seva resposta. (Ajuda que Google 
va fer una aposta de 500 milions de dòlars a Deepmind l’any 
2104.) CNET ja està experimentant amb l’ús d’IA per produir 
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part d’aquest contingut. La gran pregunta és com classifica 
Google aquest contingut sintètic.

La humanitat serà més valuosa. És natural que tots creiem que el 
que fem és tan especial que no es pot substituir per un bot. Això és 
cert fins a cert punt. La IA desplaçarà una gran quantitat de treball 
que és una comunicació mundana. Acabarà posant una prima a la 
connexió humana. Tenim la capacitat de confiar més en els humans 
que en les màquines. Hi ha una raó per la qual tendim a sentir-nos 
molt més frustrats atrapats en un bucle amb un servei al client au-
tomatitzat. Els editors que tinguin tant connexions humanes com 
la capacitat de convocar una comunitat seran molt més valuosos.

Una època daurada dels informes. La IA pot fer un resum molt 
bé. I la multitud de criptografia argumentarà que acabarà fent 
un millor treball d’informes a mesura que es verifiqui i estigui 
disponible més informació “en cadena”. Pot ser. L’escenari més 
probable és que la IA integri el periodisme de dades en tots els 
informes, i els periodistes que poden fer un treball d’informes 
profunds per descobrir coses que altres no saben encara se-
ran necessaris i valuosos. Els informes assistits per IA s’estan 
convertint en un camp emergent. (Infografies: GE Healthcare i 
Summit Human Capital)
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Especialització en periodisme sanitari, 
sí o no?
Per Dolors Marco, directora de l’àrea de Salut, Farma i Tecnolo-
gia Mèdica de PROA / Dircomfidencial

Per mi, només hi ha una única resposta vàlida: “rotundament, 
sí”. Però recapitulem i comencem pel principi… Les dificultats 
que travessen els mitjans de comunicació (descens dels lectors 
i el tiratge, augment de costos, caiguda de la publicitat…) els 

han portat a buscar una plantilla capaç d’escriure sobre “gai-
rebé de tot ” i en temps real, per als mitjans digitals. Queden 
lluny els temps en què les seccions del diari tenien aquestes 
grans firmes de pes… I això és, precisament, el que els feia 
interessants.

La secció de sanitat dels mitjans generals ha patit, i molt, 
aquesta situació i ens trobem amb periodistes moltes vegades 
sense la formació necessària per escriure de salut . Jo sóc una 
ferma defensora de l’especialització en el sector salut perquè, 
a diferència d’altres àrees, la salut és un tema molt delicat: ens 
afecta a tots (igual que l’alimentació i l’educació) i, moltes ve-
gades, pel fet de haver estat malalts pensem que podem parlar 
sobre medicina, però no és així. El risc de generar alarma social 
en cometre una imprecisió parlant d’un virus és tan alt com pro-
vocar una caiguda a la borsa per un error d’interpretació en els 
resultats d’una empresa.

El periodista sanitari necessita formar-se específicament a Me-
dicina, conèixer la terminologia, saber que no és el mateix inci-
dència que prevalença i que el lector comú no sap què és cada 
cosa, saber què és l’impacte d’una publicació, que un assaig 
clínic té diverses fases abans de poder-ho donar per vàlid…, 
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només així podrà filtrar la solvència d’una font i l’interès real que 
pot tenir per al públic un contingut determinat.

Per mi, com a directora de l’Àrea de Salut, Farma i Tecnologia 
Mèdica de PROA, i anteriorment com a Directora Reputació i 
Comunicació i, per tant, com a responsable última de qui poso 
al telèfon o davant d’un metge o un investigador, moltes vega-
des em genera una certa inseguretat.

És cert que tots hem construït la nostra experiència cometent 
errors, però jo sempre he après més tenint al meu costat grans 
periodistes i directors de comunicació amb els quals intercan-
viar impressions, consultar en cas de dubte, o demanar que em 
revisessin un text. Avui dia, la trepidant actualitat i la velocitat 
a què corre la pólvora a les xarxes fan que això no sigui pos-
sible en molts casos, i és molt trist caure en la “seguretat” de 
preferir llançar una nota de premsa i que se cenyeixen a això, 
que treballar els temes i oferir-los a la mida de cada mitjà, co-
neixent els interessos de la seva audiència i del periodista que 
treballarà el contingut.

També és cert que aquesta pràctica és més treballosa que 
l’elaboració d’una nota i requereix del tracte proper amb el 

periodista i la curiositat -aquesta paraula ens defineix com a 
professió, no hi ha periodista sense curiositat- per conèixer els 
seus interessos, i als Departaments de Comunicació de les em-
preses “se’ns menja el dia a dia” -jo mateixa m’he passat més 
de 20 anys acudint a aquesta justificació, que és real-. Però per 
això hi ha la visió, la perspectiva que té un tercer que a més 
coneix el teu terreny i té les eines i l’equip per a una estratègia 
d’aquest tipus. Les consultores, que a més a més basen la seva 
estratègia de posicionament en talent sènior, amb experiència, 
reputació personal i professional, i, per tant, capaces d’afrontar 
aquestes situacions amb tremp, distància i criteri.

La formació especialitzada en un sector tan sensible, com ho és 
la salut, és una mancança que les universitats no han solucionat 
encara, però que és necessària per poder bregar en l’univers dels 
bulls, les fake news i la infodèmia. I hem comprovat amb la pandè-
mia i les vacunes el mal que és capaç de fer la desinformació o la 
distorsió de la realitat i la intoxicació per excés d’informació.

Per fer front a aquestes situacions, tornem a allò que comen-
tàvem abans, també cal la combinació dels mateixos ingre-
dients: tremp, distància i criteri. I per això cal estar fora del re-
molí del dia a dia. Ser un agent extern i respectat.
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Hi ha màsters, postgraus i cursos d´especialització sobre mol-
tes coses, seminaris patrocinats per algun laboratori o sessions 
de formació que l’Associació Nacional d´Informadors de Salut, 
ANIS, ofereix als periodistes, encara que difícilment arriben 
fora de l’organització. Però és responsabilitat dels mitjans que 
aquesta especialització o aquesta formació estigui a la definició 
de lloc per a un redactor de salut. (Fotografia: Top Comunica-
ción)
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Els hàbits i actituds canviants de les 
audiències joves de notícies
Per Dr Kirsten Eddy / Reuters Institute for the Study of Journalism

El 2019, el Digital News Report va explorar com s’informaven 
els joves, i va trobar marcades diferències quant al compor-
tament i al consum d’informació, incloent-hi més dependència 
dels mitjans digitals i les xarxes socials i menys identificació 
i lleialtat amb els mitjans informatius, en comparació amb els 
grups de més edat. Tres anys després, ens centrem ara en com 
han canviat els hàbits i les actituds de les audiències joves, 
enmig de la preocupació creixent per la desconfiança i l’evasió 

de notícies, l’augment de l’atenció pública per a qüestions com 
el canvi climàtic i la justícia social, i el creixement de noves 
plataformes com TikTok i Telegram.

El nostre objectiu aquí és desentranyar aquests nous compor-
taments i desmuntar certs relats estesos sobre “la gent jove”. 
Considerem de quina manera els nadius socials (que tenen 
entre 18 i 24 anys i van créixer en gran mesura al món de la 
internet social i participativa) es diferencien significativament 
dels nadius digitals (de 25 a 34 anys, que substancialment van 
créixer a l’era de la informació però abans de l’auge de les xar-
xes socials) pel que fa a l’accés a les notícies, als formats i a 
les actituds .Aquests grups són audiències fonamentals per als 
mitjans i els periodistes de tot el món i per a la sostenibilitat 
del sector, encara que cada vegada són més difícils d’assolir i 
poden resultar necessàries diferents estratègies per atraure’ls.

Des que el Digital News Report va començar a rastrejar la prin-
cipal font de notícies dels enquestats, les xarxes socials han 
anat reemplaçant els llocs informatius a les preferències de les 
audiències joves en general. Ara, a 12 mercats el 39% dels na-
dius socials (18 a 24 anys) utilitzen les xarxes com a principal 
font, en comparació del 34% que tria visitar un portal de notícies 
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o una aplicació. També detectem que els nadius socials són 
molt més propensos que els grups més grans a accedir a les 
notícies mitjançant “portes laterals” com les xarxes, els agrega-
dors i els motors de cerca.

El panorama de les xarxes socials segueix evolucionant dràsti-
cament, amb l’entrada de nous actors com TikTok i plataformes 
ja instal·lades com Instagram i Telegram guanyant una notable 
audiència entre les audiències joves. A mesura que els nadius 
socials allunyen la seva atenció de Facebook (en molts casos 
ni tan sols van començar a utilitzar aquesta xarxa), les opcions 
més centrades en l’aspecte visual com Instagram, YouTube i 
TikTok s’han tornat cada cop més populars en aquest grup. En 
només tres anys, l’ús de TikTok per a les notícies s’ha quintupli-
cat entre els joves de 18 a 24 anys a tots els mercats: va passar 
del 3% el 2020 al 15% el 2022. Mentrestant, YouTube guanya 
cada cop més terreny entre els joves d’Europa de l’est, l’Àsia-
Pacífic i l’Amèrica Llatina.

I si bé el grup de 25 a 34 anys ha adoptat en gran mesura les 
mateixes xarxes que els nadius socials per a la vida quotidiana 
i els hàbits informatius, s’ha mantingut molt més fidel a Face-
book, la xarxa amb què ha crescut (9 punts més), i s’ha mogut 

més lentament cap a noves plataformes com TikTok (5 punts 
percentuals menys que els nadius socials per a les notícies).

Què atreu tant d’aquestes xarxes el públic jove? Les entrevistes 
qualitatives revelen que els agrada l’estil informal i entretingut de 
les plataformes visuals (i en particular, el vídeo en línia) i les des-
criuen com a més personalitzades i diverses que la televisió, com un 
recurs davant d’esdeveniments que canvien ràpidament (la guerra 
entre Rússia i Ucraïna, per exemple) i com un lloc per a interessos 
de nínxol, des de la cultura pop fins als viatges, la salut i el benestar.

De tota manera, la popularitat del vídeo en línia no implica que 
els formats basats en text i àudio no conservin un rol impor-
tant en els hàbits informatius de la gent jove. Els menors de 35 
anys encara sostenen que prefereixen llegir notícies (58%) en 
lloc de veure-les en vídeo (15%. Sobretot, tal com es desprèn 
de la nostra investigació qualitativa, quan busquen actualitza-
cions en directe i resums, o quan busquen posar-se al dia so-
bre què passa per “necessitat de saber”. Alguns busquen una 
combinació de continguts en text i vídeo per comprendre millor 
la informació. Altres, particularment en mercats d’Àsia-Pacífic i 
Amèrica Llatina, se senten atrets pels formats d’àudio, com el 
podcast, que us permet escoltar mentre fan altres tasques.
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Per què les audiències joves eviten les notícies
I tanmateix, a mesura que més mitjans i formats competeixen 
pel temps i l’atenció de les audiències, seguim observant una 
caiguda estesa de l’interès i la confiança en les notícies en tots 
els grups d’edat i els mercats, especialment entre el públic més 
jove. Els menors de 35 anys conformen el grup més desconfiat: 
en conjunt, només un terç (37%) dels segments de 18 a 24 anys 
i de 25 a 34 diuen que confien en la majoria de notícies la major 
part del temps, davant gairebé la meitat (47%) entre els més 
grans de 55 anys. La gent jove també opta cada cop més per 
evitar les notícies: és substancial l’increment entre els nadius 
socials des de l’última vegada que vam fer aquesta pregunta, el 
2019. A tots els mercats, al voltant de quatre de cada deu me-
nors de 35 anys eviten les notícies sovint o de vegades.

Per què passa això? Els menors de 35 anys solen afirmar que 
les notícies tenen un efecte negatiu en el seu estat d’ànim 
(34%) i, més recentment, que hi ha massa cobertura informa-
tiva de temes com ara la política o el coronavirus (39%). Entre 
els joves persisteix la crítica al caràcter depriment o aclapa-
rador de les notícies. Al Regne Unit, per exemple, dos terços 
(64%) dels menors de 35 anys que eviten les notícies sostenen 
que ho fan perquè els baixen l’ànim.

Les audiències joves, especialment els nadius digitals (27%), tam-
bé eviten les notícies perquè les perceben com a esbiaixades o 
poc fiables. Com que els menors de 35 anys han crescut a l’era di-
gital i han après de les generacions anteriors a ser crítics respecte 
a la informació que consumeixen, la nostra investigació qualitativa 
indica que adopten un enfocament escèptic i sovint qüestionen 
l’”agenda” dels proveïdors de notícies. En aquest sentit, alguns 
joves no valoren intrínsecament més la imparcialitat dels mitjans 
convencionals i la seva desconfiança davant de possibles biaixos 
de vegades els porta a deixar de consumir notícies.

Tot i això, molts joves no eviten necessàriament totes les no-
tícies. De fet, molts eviten selectivament assumptes com la 
política i el coronavirus. Com expressa el resum executiu del 
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Digital News Report, aquests patrons d’evasió selectiva de notí-
cies no es limiten al públic més jove. Però la nostra investigació 
qualitativa assenyala que en aquest grup les percepcions sobre 
la informació política estan essencialment vinculades a altres 
motius d’evasió de notícies: la sensació que són negatives, que 
no hi ha res que puguin fer amb aquesta informació o que són 
menys fiables que un altre tipus de notícies. Més que simple-
ment evitar les notícies, es tracta de “notícies que cal evitar”.

Aquestes percepcions sobre l’excés d‟atenció mediàtica a te-
mes com la política i el coronavirus també reflecteixen el de-
sig més ampli del públic jove de comptar amb agendes, veus i 
perspectives informatives diverses. Com hem plantejat al llarg 
d’aquest informe, els joves (sobretot, entre 18 i 24 anys) tenen 
actituds diferents pel que fa a com s’exerceix el periodisme: són 
més propensos que els més grans a creure que els mitjans han 
d’adoptar una postura en temes com el canvi climàtic i que els 
periodistes haurien d’expressar lliurement les seves opinions 
personals a les xarxes socials.

A més, molts joves tenen una definició més àmplia sobre què és 
notícia. Com revela la nostra investigació qualitativa, solen distingir 
entre “les notícies”, com l’agenda estreta i tradicional de la política i 

l’actualitat, i “notícies” com un paraigua molt més extens, que abas-
ta temes com els esports, l’entreteniment, les xafarderies dels fa-
mosos, la cultura i la ciència. Això es reflecteix, per exemple, en els 
exemples de “notícies” que van compartir els nostres entrevistats: 
des d’històries sobre la maduixa més gran del món fins a la con-
taminació de les platges locals o l’últim episodi de Gran Hermano.

Atès que els joves solen estar menys interessats en les notícies i 
hi accedeixen amb menys freqüència que el públic de més edat, 
no és estrany que els menors de 35 anys manifestin menor interès 
per la majoria dels assumptes informatius en general. Però són es-
pecialment menys propensos a interessar-se pel que consideren 
“les notícies” (temes tradicionals com la política, la informació in-
ternacional i els crims) i tendeixen a estar menys inclinats a consu-
mir la cobertura de la pandèmia. En canvi, els menors de 35 anys 
són més propensos a interessar-se pels temes més “tous”: entre-
teniment i celebritats (33%), cultura i art (37%) i educació (34%).

Conclusions
A mesura que evoluciona veloçment l’entorn dels mitjans digi-
tals i a la nostra enquesta ingressen més adults joves que van 
créixer amb les xarxes socials, se segueixen cristal·litzant les 
diferències clau entre les audiències joves. No es tracta simple-
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ment que alguns comportaments i preferències dels joves si-
guin diferents dels de la gent gran. Això porta el seu temps sent 
així. L’important és que aquestes diferències semblen augmen-
tar, fins i tot entre els nadius socials i els nadius digitals. Molts 
d’aquests canvis de comportament són tan essencials que la 
seva reversió llueix improbable. La cohort jove representa un ús 
de les notícies més casual i menys fidel. La dependència dels 
nadius socials de les xarxes i la seva escassa connexió amb les 
marques són dues característiques que compliquen els mitjans 
que busquen atraure’ls i involucrar-los.

Alhora, les audiències joves també són especialment receloses 
i confien menys en tota informació. Això, juntament amb la na-
turalesa sovint depriment de les notícies i l’aclaparadora quan-
titat d’informació que troben a la seva vida quotidiana, torna als 
joves escèptics pel que fa a les agendes dels mitjans i cada 
cop més propensos a evitar les notícies, o al menys certs tipus 
de notícies. Encara que no tots tenen les mateixes necessitats, 
molts busquen veus i punts de vista més diversos i històries que 
no els deprimeixin ni alterin.

Els nadius socials, en particular, s’han acostat cada cop més a 
les xarxes socials visuals, però no tots són simplement tiktoke-
ros ni tots tenen una capacitat d’atenció limitada quan es tracta 
d’informació seriosa. Als joves els agrada una gamma de for-
mats i mitjans, des del text fins al vídeo i l’àudio, i se senten 
atrets per la informació seleccionada i preparada per a ells. Se-
guirà havent-hi lloc per al text, el vídeo, l’àudio i les imatges, de 
vegades tot en un mateix contingut. I hi haurà lloc a les cober-
tures informatives tant per als tons seriosos i imparcials dels 
mitjans tradicionals com per als enfocaments més informals, 
entretinguts o centrats en l’activisme.
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Les definicions de les audiències joves sobre què és notícia 
també són àmplies. Reconèixer la varietat de preferències i 
gustos que té un grup increïblement divers presenta un altre 
conjunt de desafiaments per als mitjans. Tot i això, una via per 
ser més rellevant pot consistir a incrementar el seu atractiu 
(connectant amb els temes que interessen als joves, desen-
volupant continguts multimèdia i específics per a cada plata-
forma i alineant el contingut i el to amb el format) en lloc de 
reemplaçar-ho tot allò que fan o esperar que els joves finalment 
acceptin el que sempre s’ha fet. Això de vegades inclou man-
tenir allò que els mitjans ofereixen actualment, part de la qual 
cosa és molt valorat per les audiències joves. Quan senten que 
“necessiten saber”. (Infografies: Wearable tecnologies, Forbes 
Mèxico i Reuters)
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El futur dels mitjans de comunicació 
2023: la mentalitat dels consumidors 
serà més important que la 
segmentació tradicional
Per Nadia Morozova, responsable global de coneixements d’EY 
/ WARC

Quines tendències mediàtiques creus que seran més impor-
tants el 2023? Al meu entendre, es tractarà de mitjans de ven-
da al detall i de combinar-los amb mitjans digitals. Si mirem 
enrere 15 o 20 anys, la comunicació a les botigues físiques 
va ser un factor crític per a les marques d’èxit, i els venedors 
van prestar molta atenció a guanyar el “Primer Moment de la 

Veritat”. Llavors, el 2011, Google va presentar el “Moment zero 
de la veritat”, que va descriure el canvi cap al digital i com els 
consumidors aprenen i descobreixen les marques i els produc-
tes en un entorn digital abans d’entrar a les botigues físiques. 
Aquest canvi en el comportament dels consumidors va impulsar 
els anunciants a canviar el seu enfocament cap al digital.

Avui en dia, a mesura que el comerç electrònic juga un paper 
encara més important en la vida dels consumidors i el comerç 
social està en auge, veiem una barreja entre els moments de 
veritat “Zero” i “Primers” que s’està produint en la manera com 
els consumidors fan la seva compra. decisions. Potser en els 
propers dos anys veurem una introducció d’un nou moment de 
veritat, que posarà de manifest la importància dels mitjans de 
comunicació minoristes en l’entorn digital.

Veiem que les comunitats comencen a tenir un paper més crí-
tic perquè els consumidors busquen comprensió i suport. Les 
comunitats representen persones que comparteixen el mateix 
tipus de reptes i els superen juntes. Vol dir que, per mantenir-se 
rellevants, les marques han d’identificar aquestes comunitats 
i crear missatges, que més tractin les necessitats i els reptes 
d’aquestes comunitats.
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Des d’una perspectiva de recerca, les empreses haurien de 
buscar maneres de passar d’un tipus de segmentació tradicio-
nal (edat, gènere, educació, lloc de vida) a una segmentació 
basada en la identificació i comprensió de diferents mentalitats 
del consumidor i estats de necessitat psicològica.

El consum de mitjans sembla estar fragmentat, però les marques 
han de continuar arribant al seu públic, ara al mercat de mitjans 
actuals. Es tracta de construir una imatge més gran i d’entendre 
com els diferents canals es recolzen i funcionen en combinació 
entre ells. Això és una cosa que vam veure [en la meva època 
com a cap de Recerca i Insights de la UE, Ciència del màrqueting 
de TikTok], quan es va presentar com una plataforma totalment 
nova. Era important entendre quins eren els punts forts clau de la 
plataforma, però encara més important com aquests punts forts 
funcionaven millor juntament amb altres plataformes.

Aquí és on els venedors requeriran molta orientació dels pro-
pietaris dels mitjans: com funcionaran els seus mitjans en com-
binació amb altres canals? Com puc assegurar-me que faig ser-
vir la combinació multimèdia adequada? Quins són els punts de 
contacte clau per a la meva comunitat? On es construeixen les 
meves comunitats?

Per aquest any nou, el mesurament sembla ser un tema clau. 
Ara els anunciants haurien de prestar molta atenció als moments 
concrets i significatius per a les seves comunitats. Per exemple, a 
TikTok, vam passar molt de temps entenent diferents moments a 
la plataforma. Es tracta d’estar sempre activat, perquè hi ha alguna 
cosa que està passant constantment, i és important ser rellevant 
per a la teva comunitat i el teu públic en aquest moment concret.  

Tinguem present que el futur dels mitjans de comunicació aquest 
2023 ens diu que la mentalitat dels consumidors serà més im-
portant que la segmentació tradicional. Actualment, els consumi-
dors passen substancialment més temps en entorns digitals que 
abans de la pandèmia. En aquest context, amb el temps, fora de 
línia es convertirà més en una mena de “món de luxe” on els con-
sumidors es podran desconnectar i recarregar. Això es farà enca-
ra més destacat, ja que el digital estarà encara més ple de soroll i 
les marques s’enfrontaran a un repte encara més difícil d’atraure 
l’atenció dels consumidors. En aquest escenari, fora de línia serà 
un lloc on els consumidors estiguin més oberts als missatges de 
la marca. Però per guanyar fora de línia, les marques haurien de 
ser extremadament rellevants i realment necessiteu saber com 
apel·lar a les necessitats i desitjos immediats dels consumidors. 
(Infografia: Observatorio de Recursos Humanos)
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Jordi Masferrer, CEO de Reclam: 
“Les empreses de comunicació 
que no apostin per la innovació i el 
màrqueting tenen els dies comptats”
Per Quim Miró / Comunicació21

Jordi Masferrer Soler (Vic, 1975) és el CEO de Reclam Ma-
gazine, una empresa dedicada a l’edició de revistes gratuïtes 
comarcals. Des de 1988, Reclam Magazine és el gratuït d’oci 
i cultura a Catalunya, i és líder a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, l’Alt Urgell i la Cerdanya 
francesa. Agafant el relleu familiar, Masferrer va estudiar Dis-

seny i Creativitat a l’Escola d’Arts i Oficis de Vic i ara capitaneja 
la transformació digital d’una capçalera que suma 35 anys de 
recorregut. A Comunicació 21, anuncia l’expansió de la marca 
amb noves capçaleres arreu del país.

Reclam Magazine suma 35 anys d’existència, tot i que 
l’empresa familiar comença molt abans.
Sí, els orígens de Reclam els hem de situar l’any 1935 com a 
agència de publicitat, sent una de les més antigues del conti-
nent europeu. El meu avi (Ramon Masferrer) va iniciar-se en 
el treball de diapositives de vidre i feia anuncis en revistes. El 
meu pare (Josep Masferrer) va agafar el relleu i va evolucionar 
l’agència impulsant l’any 1988 Reclam Magazine, la primera ca-
pçalera gratuïta de la comarca d’Osona.

Quina rebuda va tenir la capçalera?
Aleshores una publicació gratuïta estava molt mal vista. El 
pare va estar molt encertat de trobar aquest nou format, es va 
convertir en una eina d’informació i en el nou cercador de co-
merciants de la comarca. Un cop va funcionar el producte vam 
expandir-ho cap a Osona, el Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa. 
Aquella expansió també va arribar a altres indrets del país, com 
Terrassa, Sabadell, Tarragona, Reus i Girona.
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Aquesta expansió coincideix amb els anys d’esplendor de 
la premsa gratuïta a Catalunya.
Els anys 90 es va viure l’època de més esplendor, però a par-
tir de la crisi econòmica de 2008, amb l’aposta digital i fins a 
la pandèmia, la premsa gratuïta es veu amb la necessitat de 
replantejar-s’ho tot per a sobreviure. Així és com vam canviar el 
nostre projecte de dalt a baix.

Aquesta és la teva aportació al projecte familiar com a inte-
grant de la tercera generació?
Sí, va ser coincidint amb la pandèmia i el confinament. La nos-
tra aposta valenta va consistir a modernitzar i actualitzar el pro-
ducte, canviant el paper, el format, la maquetació i l’estil, tant 
pel que fa al disseny com als continguts, que giren al voltant de 
l’oci i la cultura a Catalunya.

Dos anys després, la nova fórmula està quallant?
Per descomptat. Aquesta aposta ens ha permès assolir dos 
objectius: ser líders en premsa gratuïta en els territoris on te-
nim cobertura geogràfica i apropar-nos al públic més jove, que 
acostuma a ser més reticent en el consum de premsa de paper 
i gratuïta, i que conviu gairebé exclusivament en l’entorn digital.

És allò de renovar-se o morir?
Així és. Actualment, les empreses de comunicació que no apos-
tin per la innovació i el màrqueting tenen els dies comptats, 
no tindran recorregut. A banda, haurem de posar-hi tot l’enginy 
per atrapar el públic jove, que s’allunya del consum del paper. 
Aquest és el repte que tenim tots plegats si volem sobreviure.

“Catalunya té grans editors, hi ha capçaleres 
amb continguts de qualitat en català”

Com s’ha dut a terme aquesta consolidació i lideratge de 
Reclam Magazine al territori?
En aquests anys hem creat una xarxa de 3.300 punts de distri-
bució amb més de 800 expositors situats als llocs més conco-
rreguts dels diferents pobles i ciutats de les comarques d’Osona 
i el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, l’Alt Urgell i la Cerdanya 
francesa. Això ens ha donat molta visibilitat al carrer. Els contin-
guts ens han fet més atractius.

Quines són les dades de consum que té actualment la capçalera?
Disposem d’un tiratge de 65.000 revistes, més de 10.000 subs-
criptors al nostre butlletí d’informació digital i una mitjana de 
160.000 lectors per edició.
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Quins són els reptes de Reclam Magazine per aquest 2023?
Anirem a contracorrent. El repte principal és obrir noves edi-
cions a nous territoris de Catalunya. Concretament, un mínim 
de tres edicions més a la província de Girona i Barcelona. Per 
qüestions d’estratègia, no puc avançar res més.

Hi ha espai per a tothom?
Creiem que cal continuar apostant per una premsa gratuïta de qua-
litat. Hi ha mercat i territori, l’aposta és viable. Amb l’èxit i la conso-
lidació al nostre territori, ens veiem amb la capacitat de continuar 
creixent. Perquè avui el mercat necessita productes de qualitat.

Les empreses familiars actualment encara tenen recorre-
gut en l’àmbit empresarial?
Sí, tenen molt recorregut. Però cal conèixer bé com funciona 
una empresa d’aquestes característiques, i sobretot en el mo-
ment del pas d’una generació a l’altra, que és el més complex. 
És un moment en el qual, pare i fill, han d’entendre el seu rol, 
fent-lo partícip del projecte.

L’empresa es converteix en el fil conductor de la vida en 
família.
En una empresa familiar sempre es parla de feina a casa, tam-

bé durant les vacances. Els meus pares formaven part del pro-
jecte. He estat educat així, des de petit, quan començava a 
treballar-hi. He fet tots els papers de l’auca.

Quin valor té que un producte cuinat fora de l’òrbita barce-
lonina tingui èxit en el panorama comunicatiu català?
Hi ha bons professionals a tot el país, també més enllà de Bar-
celona. Reclam també és un exemple de capçalera de premsa 
gratuïta del mercat espanyol i europeu. Catalunya té grans edi-
tors, hi ha capçaleres amb continguts de qualitat en català. Grà-
cies a aquest esforç i juntament amb l’AMIC, la premsa gratuïta 
s’ha fet un lloc dins el panorama comunicatiu del país.

Quin paper hi juga l’AMIC?
L’AMIC és el nostre escut, ens protegeix davant de qualsevol 
diversificació comunicativa i ens assessora. És l’eina que ens 
permet arribar a les institucions i als grans comptes de publici-
tat. La seva tasca és imprescindible. (Fotografia: Comunicació 
21)
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