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PRÒLEG

L’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal va convocar 
l’any 2021 l’11è Premi de recerca 
universitària Premsa Comarcal 
conjuntament amb la Xarxa Vives 
d’Universitats. La convocatòria 
va adreçada a estudiants de 
doctorat, docents i investigadors 
de les Facultats de Ciències de 
Comunicació en l’àmbit dels Països 
Catalans. Aquesta convocatòria 
està destinada a abordar qualsevol 
tema relacionat amb l’edició de 
premsa comarcal i local en paper i 
de pagament o premsa digital del 
territori amb l’ús d’internet com a 
prioritat temàtica.

Es van presentar diversos treballs 
i el jurat va decidir atorgar el 
premi al treball “El periodisme 
de proximitat davant el repte 
de la intel·ligència artificial”, 
encapçalat pel professor i director 
del Departament de Periodisme 
i Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Santiago Tejedor, amb 
un currículum molt extens tant en 
investigació com en periodisme, 
que també ha realitzat nombrosos 
articles en revistes de gran nivell. 
En el seu equip cal destacar que 
l’estudi compta amb la col·laboració 

de Cristina Pulido, Kelly Robledo 
i Elena Hita, totes elles amb un 
experiència en aquest món.

En primer lloc, vull agrair a tot 
l’equip el gran treball i esforç que ha 
fet, un estudi com aquest no hauria 
estat possible sense ells i crec que 
em puc atrevir que és únic al món; 
una fita, doncs, molt important. 
Però a vegades per fer un gran 
treball no n’hi ha prou de tenir un 
gran currículum o experiència, 
fa falta quelcom més, i l’equip de 
Santiago Tejedor ha estat capaç 
de fer aquests pas més, el de la 
il·lusió, les ganes, la constància, la 
tenacitat i voler fer una feina encara 
millor de la que havien dit en la seva 
presentació, per això vull deixar 
palès que estem molt satisfets del 
seu treball, que ha superat amb 
escreix les expectatives que hi 
havíem dipositat. Pot semblar una 
mica estrany pensar en la premsa 
local i comarcal i la IA; si us he de ser 
sincer, jo també ho pensava, però 
a mesura que et vas endinsant en 
el tema et va seduint fins a intentar 
ser-ne partícip. El treball que avui 
teniu l’oportunitat de visionar n’és 
un clar exemple i estic segur que 
a molts editors els serà de gran 
utilitat perquè podran aprofitar 
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les seves potencialitats. Per a la 
premsa local i comarcal la IA és 
la gran desconeguda, per aquest 
motiu necessitàvem un full de ruta 
que ens orientés en les possibilitats 
que ens pot aportar. A més, l’estudi 
ens fa un mapa real de com està 
en aquests moments la IA, al nostre 
país i arreu del món, i podem saber 
com aplicar-la editors d’arreu.

Des d’un primer moment al jurat 
li va cridar l’atenció el fet de la 
intel·ligència artificial aplicada 
a la premsa comarcal, però una 
vegada estudiada la presentació 
es va creure que era un projecte 
rigorós, molt ambiciós, i que 
valia la pena tenir-lo present. La 
decisió de la proposta de recerca 
guanyadora va estar motivada pels 
següents criteris: La recerca està 
prou fonamentada en la literatura, 
s’identifiquen els gaps existents 
en la recerca de la temàtica 
proposada i es justifica adientment 
la necessitat d’investigar el tema 
proposat d’acord amb els reptes 
del sector. La metodologia, els 
instruments de recerca, les fases 
del treball i els resultats esperats 
estan molt concretats. Els resultats 
esperats tenen una (potencial) 
contribució teòrica i pràctica. La 
recerca compleix amb els requisits 
i criteris establerts a les bases: se 
centra en un territori dels Països 
Catalans, servirà per reflexionar 
sobre la realitat del periodisme de 
proximitat i estarà basada en dades 
actuals del sector.

Avui, doncs, teniu el plaer de poder 
visionar un gran treball, un treball 
únic i esperançador per a la premsa 
de proximitat, ja que ens obre les 
portes a noves maneres d’afrontar 
el periodisme local i a creure que 
la intel·ligència artificial és possible 
aplicar-la a les nostres capçaleres i 
que la IA ha vingut per quedar-se, i 
així ens ho demostra aquest estudi 
sobre  com es pot utilitzar. L’estudi 
dona resposta a quatre preguntes: 
S’apliquen les possibilitats de la IA 
en el periodisme comarcal? Com 
les podem fer servir? Quin hauria de 
ser el seu procés d’implementació? 
I quins avantatges i perills 
acompanyarien la seva incorporació 
en les redaccions de mitjans de 
proximitat?

Sense cap mena de dubte hi haurà 
un abans i un després d’aquest 
estudi, i estic segur que moltes 
de les nostres publicacions en 
prendran bona nota. El futur no 
es pot aturar i la IA és el futur més 
proper pels nostres editors.

Per acabar, vull agrair de tot cor 
al Santiago i al seu equip el gran 
treball que han fet i la seva entrega 
per superar totes les expectatives, 
en nom de l’ACPC, i m’atreviria a 
dir de tot el sector. Moltes gràcies 
i moltes felicitats per la feina feta.

Francesc J. Fàbregas Bonet
President de l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal
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INTRODUCCIÓ

Contes, mapes i màquines

“No és la intel·ligència artificial el que em preocupa, sinó l’estupidesa 
humana”

Neil Jacobstein

El 2019 vaig preguntar a l’escriptor 
Martín Caparrós sobre els robots 
que processen dades i  notícia. Ho 
vaig escriure en un llibre que vam 
titular Herramientas digitales para 
comunicadores.1 El repte –em va 
dir– és trobar què podem fer els 
periodistes que no puguin fer millor 
les màquines. O, dit d’una altra 
manera: Per a què servim? Què 
podem aportar només nosaltres 
o, si més no, fer-ho millor que els 
robots? M’ho deia Martín Caparrós, 
el caçador d’històries. I potser 
aquesta és la paraula que més ens 
hauria de preocupar: històries. Les 
que expliquem  i com les expliquem. 
Dos anys abans, el 2017, en 
el marc de l’Expedició Tahina-
Can,2 que cada any ens permet 
viatjar pel món amb estudiants de 

1  El llibre està disponible en pdf en aquest 
enllaç: http://www.gabinetecomunicacionyedu-
cacion.com/es/publicaciones/herramientas-di-
gitales-para-comunicadores

2  Vegeu: http://www.tahina-can.org/

diferents universitats i graus, vam 
recórrer Colòmbia. A la ciutat de 
Cartagena d’Índies, Jaime García 
Márquez ens va acompanyar a 
passejar pels carrers d’aquesta 
urb emmurallada. Al final, li vaig 
preguntar: “Per al teu germà, què 
era una crònica o un reportatge?”. 
El que em va dir encara ressona en 
el meu interior. Ho vaig escriure en 
altres llibres, aquesta vegada, de 
guies de viatges.3 “Gabo sempre 
deia que una bona crònica o un 
bon reportatge són com un conte, 
però de veritat”. El gran repte, i 
aquest, sens dubte, sempre ho ha 
estat. La clau és reflexionar com la 
tecnologia, i més concretament, la 
Intel·ligència Artificial pot, aquesta 
vegada, ajudar-nos a aconseguir-
ho.
 

3  Vegeu: http://www.gabinetecomunicacionye-
ducacion.com/es/publicaciones/manual-para-
la-creacion-de-guias-de-viaje-como-contar-el-
mundo-en-la-era-covid-19

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/herramientas-digitales-para-comunicadores
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/herramientas-digitales-para-comunicadores
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/herramientas-digitales-para-comunicadores
http://www.tahina-can.org/
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/manual-para-la-creacion-de-guias-de-viaje-como-contar-el-mundo-en-la-era-covid-19
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/manual-para-la-creacion-de-guias-de-viaje-como-contar-el-mundo-en-la-era-covid-19
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/manual-para-la-creacion-de-guias-de-viaje-como-contar-el-mundo-en-la-era-covid-19
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/publicaciones/manual-para-la-creacion-de-guias-de-viaje-como-contar-el-mundo-en-la-era-covid-19
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Aquest treball, titulat “El periodisme 
de proximitat davant el repte de la 
Intel·ligència Artificial. Mapping 
de casos i recomanacions per a 
incorporar la IA a la premsa local 
i comarcal”, intenta respondre al 
repte de la IA en el periodisme de 
proximitat a partir d’un compromís 
innegociable amb la missió 
fundacional del periodisme i, des del 
convenciment que els mitjans locals 
i comarcals exerceixen un paper 
decisiu en les nostres societats.

I és un projecte que ha estat possible 
gràcies a l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal (ACP) que 
ens va premiar en la 11a edició 
dels Premis Premsa Comarcal, 
que promouen juntament amb la 
Xarxa Vives d’Universitats i compta 
amb el patrocini de CaixaBank. 
Sense el seu suport i el de les 
entitats que possibiliten aquest 
tipus de convocatòries no hauria 
estat possible investigar, comparar, 
processar, interpretar i sintetitzar. És 
a dir: intentar generar coneixement 
nou a partir d’“escoltar”, “mirar”, 
“reflexionar” i “explicar”, accions 
totes decisives en el dia a dia 
de l’exercici periodístic. Agraïm 
l’oportunitat i l’acompanyament 
professional i respectuós en aquest 
camí que és la investigació i la 
divulgació.
 
Aquest informe és el resultat 
d’un any de treball de l’equip 
d’investigadors del Gabinet de 
Comunicació i Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). A partir d’una sistematització 
teòrica del que s’ha escrit fins a 
avui sobre intel·ligència artificial i 
periodisme, preguntem a directius 
de mitjans de comunicació locals i 
comarcals de Catalunya. Així, vam 
construir una primera aproximació 
diagnòstica que ens va permetre 
identificar allò que se sabia, el 
que s’ignorava i també entreveure 
algunes inquietuds i preocupacions. 
Després vam preguntar a experts. 
I finalment vam construir un mapa 
multimèdia interactiu amb més 
d’un centenar d’experiències que, 
en diferents racons del planeta, 
apliquen la IA a diferents fases 
i tasques del treball periodístic. 
Partint d’això, l’informe presenta 
directori de conceptes claus, 
enumera potencialitats, adverteix 
de riscos i amenaces, esbossa 
perfils i processos; i sintetitza 
directoris de recursos i materials 
d’ajuda.
 
És un estudi incomplet (com ho 
són tots). Però aquest a més vol 
ser-ho perquè és una invitació a 
continuar investigant, reflexionant, 
comparant, preguntant i divulgant 
sobre el gran desafiament que 
la Intel·ligència Artificial planteja 
al periodisme. Estem només a 
l’inici d’un camí que s’entreveu 
llarg i apassionant. Avui només 
som capaços d’apreciar la punta 
d’un iceberg que revolucionarà la 
indústria informativa i la societat 
en tot el seu conjunt. Hem donat 
només els primers cops de cisell 
a un diamant en brut que posa i 
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posarà al nostre abast meravelloses possibilitats per redefinir els processos 
periodístics. El full de ruta que porta a aquest “lloc” requereix tres requisits 
indefugibles. Un: recordar sempre els principis fundacionals del periodisme. 
Dos: potenciar el treball pedagògic al voltant de la tecnologia sense oblidar, 
evidentment, les seves amenaces, interrogants i territoris foscos. I tres: 
entendre que la destinació continua sent la mateixa, una paraula de nou 
lletres, la més important en el nostre treball. Perquè el periodisme, des 
d’aquella Acta diurna que Juli Cèsar va fer col·locar al Fòrum romà fins 
a la crònica que ahir va enviar Plàcid-García Planas sobre el setge rus 
a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, l’important continua sent el mateix. Són 
històries. I són nostres. S’escriuen a mà, en paper, a la tablet o fent servir 
280 caràcters, amb el suport d’un cercador o d’un robot connectat al big 
data, però les reals, les bones demanen –exigeixen– mirada. I això només 
saben fer-ho els humans. (Ara per ara). 
 

Bellaterra, Barcelona, juny de 2022

 
Santiago Tejedor 
Director 
Gabinet de Comunicació i Educació 
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
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EL PROJECTE

Introducció

“Periodista és gent que diu a la gent el que passa a la gent”

Egenio Scalfari

Aquest informe presenta el 
projecte “El periodisme de 
proximitat davant el repte de la 
Intel·ligència Artificial. Mapping 
de casos i recomanacions per 
a incorporar la IA a la premsa 
local i comarcal”, guanyador de 
la 11a edició dels Premis Premsa 
Comarcal, que promou l’ACPC, la 
Xarxa Vives d’Universitats i compta 
amb el patrocini de CaixaBank.

Les “tecnologies humanes 
augmentades”, ideades per millorar 
les parts cognitives i físiques del 
cos (vegeu la imatge 1, són una de 
les cinc tendències tecnològiques 
emergents de 2020) (Panetta, 2019). 
Per la seva part, el Future Today 
Institute, en el seu informe Trends 
Report for Entertainment, Media & 
Technology, destaca el potencial 
comunicatiu de la Intel·ligència 
Artificial (IA), especialment, amb la 
irrupció de la tecnologia 5G (FTI, 
2020). La IA o intel·ligència exhibida 

per màquines s’ha convertit en un 
camp en creixement que ha trobat 
en la comunicació un escenari 
on dissenyar i impulsar diferents 
iniciatives, però:

  S’apliquen les seves possibilitats 
en el periodisme local i 
comarcal?

  Com podria utilitzar-se?
  Quin hauria de ser el seu procés 

d’implementació?
  Quins avantatges i perills 

acompanyarien la seva 
incorporació a les redaccions 
dels mitjans de proximitat?

El periodisme ha d’afrontar el repte 
d’aprofitar les potencialitats de la 
IA per al disseny i producció de 
nous continguts i formats. Diversos 
mitjans de comunicació a nivell 
mundial —i alguns en territori 
espanyol— ja fan ús d’aquesta 
tecnologia en la generació 
automàtica de continguts.
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Aquesta branca de les ciències computacionals estudia la possibilitat que 
una màquina desenvolupi tasques pròpies de les persones a partir dels seus 
dos trets més particulars: el raonament i la conducta (Takeyas, 2007). Per 
a molts autors, l’origen del terme es remunta a 1956, com apunten Russell 
i Norving (1996), quan John McCarthy va utilitzar aquesta denominació 
per al·ludir a aquesta particular capacitat de les màquines. Tanmateix, 
Mays (1952) publicava ja quatre anys abans un article titulat “Poden les 
màquines pensar?”. Autors com Haugeland (1988), Luger i Stubblefield 
(1989), Fetzer (1990), Crombag (1993), Copeland (1995), Grassmann 
& Tremblay (1997) o Beedle (1998), entre altres, van definir la IA com la 
possibilitat que les màquines puguin automatitzar activitats com la presa de 
decisions, la definició d’estratègies d’actuació o la capacitat per aprendre, 
resoldre o defugir un problema, enigma o dilema, entre altres. Kurzweil 
(1994), tanmateix, la definia com l’estudi dels problemes de computació 
que encara no han estat resolts. En les últimes dues dècades, els treballs 
de Hauser (2001), Kary i Mahner (2002), Sloman (2002) o Kugel (2002) van 
reflexionar sobre la possibilitat que les màquines poguessin “pensar” de 
manera autònoma. Aquesta línia d’investigació sobre la IA i els constants 
avenços en aquest camp han portat fins i tot alguns autors, com Soler-
Adillon i Sora (2018) a plantejar-se fins i tot el propi concepte de realitat.

Imatge 1. Hype Cycle for emerging Technologies

Font: Gartner (2020).
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Metodologia
el principal objectiu d’aquest treball d’investigació consisteix a identificar les 
possibilitats que la IA ofereix al periodisme de proximitat (local i comarcal).

Partint de l’objectiu principal s’han definit els objectius secundaris següents:

· Sistematitzar la bibliografia sobre IA i periodisme construint una 
base de dades general d’informes, articles i investigacions sobre IA 
i periodisme.

· Construir un mapa de casos a partir de la selecció d’iniciatives 
periodístiques a nivell mundial, especialment, les vinculades amb 
mitjans de proximitat.

· Consultar experts de diferents disciplines sobre els avantatges, 
riscos i reptes que la IA planteja al periodisme local i comarcal.

· Crear un directori de recomanacions i un full de ruta per a la 
incorporació de la IA al periodisme local i comarcal català.

HIPÒTESI
Partint de l’anterior, la investigació respon a la pregunta d’investigació 
d’àmbit descriptiu següent: “Quines són les principals oportunitats que 
la IA ofereix al periodisme de proximitat (premsa local i comarcal)?”. 
En relació amb aquest interrogant, s’han considerat les hipòtesis de treball 
següents:

· H1: La premsa local i comarcal catalana desconeix les possibilitats 
que la IA els ofereix a l’hora de millorar la seva gestió i el seu abast 
com mitjans de comunicació.

· H2: Els continguts elaborats per robots que possibilita la IA ofereixen 
una gran oportunitat per a la cobertura informativa de nínxols 
específics que actualment la premsa local i comarcal no cobreix per 
falta de coneixement i/o recursos.

· H3: La implementació de la IA en el periodisme de proximitat de 
Catalunya podria impulsar nombrosos mitjans i potenciar la generació 
de sinergies i xarxes de treball entre els mitjans existents a partir de 
la redefinició de continguts, formats i models de negoci.

· H4: La premsa local i comarcal catalana no disposa d’un full de 
ruta que l’orienti respecte a les possibilitats de la IA i el seu adequat 
procés d’incorporació.
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ANTECEDENTS1

El passat mes de novembre de 
2018, en el marc del V Congrés 
Mundial sobre Internet que va 
tenir com a escenari la ciutat 
xinesa de Wuzhen, l’agència de 
notícies estatal xinesa Xinhua va 
mostrar el seu primer presentador 
de notícies robotitzat, resultat de 
la col·laboració entre l’agència i la 
companyia d’Internet Sogou. Per 
a Xinhua, aquests són els primers 
presentadors de notícies del món 
generats amb IA (Asher Hamilton, 
2018). El 2013, la Universitat 
d’Oxford publicava els resultats 
d’una investigació que assegurava 
que la meitat dels llocs de treball 
dels Estats Units s’automatitzaran 
en 25 anys. Aquest pronòstic 
confereix un rol de protagonista a 
les “màquines” en l’escenari laboral. 
La comunicació i el periodisme 
són dos àmbits que s’han vist 
afectats per aquest nou paper dels 
robots convertits en generadors 
automàtics de continguts a partir 
d’algoritmes que aprofiten la gran 
quantitat de dades que circulen pel 
ciberespai.

La paraula “bot” s’ha convertit 
en una veu habitual en l’àmbit 
comunicatiu i periodístic. Aquesta 
abreviatura del terme robot es 
refereix al programa que recorre la 
xarxa realitzant tasques concretes, 
sobretot creant índexs dels 
continguts dels llocs (Fernández, 

1  Apartat basat en els articles publicats 
per Santiago Tejedor sobre periodisme, 
intel·ligència artificial i comunicació.

2001). Tanmateix, avui dia els 
bots o robots s’han convertit 
en màquines capacitades per 
assumir moltes altres funcions en 
el camp del periodisme. Existeixen 
“robots redactors” o “robots 
periodistes” que, per mitjà d’un 
conjunt d’instruccions o regles ben 
definides i ordenades, basades 
en la IA, són capaços de generar 
continguts de diferent tipologia: 
tuits, breus informatius, notícies...

Diferents mitjans de gran prestigi 
internacional han començat a 
incorporar aquests robots a les 
seves redaccions. La revista 
Forbes genera, mitjançant un 
sistema que denominen Narrative 
Science, peces informatives molt 
diverses. L’agència de notícies 
nord-americana Associated 
Press té robots que, gràcies a 
la tecnologia de la companyia 
Automated Insights, redacten de 
manera automàtica articles sobre la 
Lliga Menor de Beisbol a partir de 
dades i percentatges estadístics. 
El diari The New York Times 
produeix informació esportiva a 
partir de fórmules i instruccions 
matemàtiques. Los Angeles Times 
publicava, el març de 2014, una 
notícia sobre un terratrèmol que va 
ser creada per un robot (Oremus, 
2014). El diari francès Le Monde, 
amb el motor intel·ligent de Syllabs, 
va cobrir en temps real les eleccions 
autonòmiques o departamentals de 
2015, generant més d’un milió de 
peces informatives en un marge de 
24 hores. A l’escenari espanyol, dos 
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diaris –El confidencial i Sport– han 
estat els pioners en introduir a les 
seves redaccions robots capaços de 
generar automàticament continguts 
informatius. El diari Sport, per 
exemple, realitzava setmanalment 
una cobertura molt detallada de la 
informació futbolística de divisions 
inferiors del futbol espanyol (Tercera 
Divisió i Segona divisió B) i fins i 
tot de lligues estrangeres (com la 
japonesa) mitjançant robots que 
elaboren peces informatives i que 
no es limiten a oferir resultats.

“Nosaltres transformem dades 
en històries”. Sota aquest lema, 
el programa Narrative Science, 
desenvolupat per l’empresa de 
Chicago del mateix nom, afirma 
haver creat un robot-periodista. 
Aquest projecte que es va gestar 
com una iniciativa experimental 
d’un laboratori de la Universitat 
Northwestern ha estat qualificat 
per diversos experts com una 
“nova eina periodística”. El robot 
té la capacitat de generar diferents 
peces informatives –de caràcter 
textual i visual– a partir d’un ingent 
fons documental atapeït de dades, 
estadístiques i materials de diferent 
tipologia. La inclusió d’aquestes 
“màquines” a les redaccions ha 
inaugurat diferents debats que 
inclouen des d’aspectes vinculats a 
la qualitat periodística i la confiabilitat 
de les informacions generades 
fins a qüestions deontològiques 
i reflexions sobre la precarització 
del sector. L’ús dels bots s’ha 
justificat, en molts casos, perquè 

aquests són capaços d’alliberar el 
periodista de tasques mecàniques i 
tedioses que exigirien moltes hores 
de treball d’una persona i que les 
màquines poden assumir amb més 
eficiència i precisió en un temps 
reduït. Partint d’això, s’argumenta 
que aquest nou escenari possibilita 
que els periodistes es dediquin a un 
altre tipus de funcions, com ara la 
interpretació, la contextualització i 
la construcció d’històries a partir de 
les dades processades prèviament 
pels algoritmes. L’objectiu seria, 
per tant, com apunta Pereda 
(2014), exonerar els periodistes de 
tasques mecàniques –que poden 
ser realitzades per una màquina 
amb supervisió mínima d’un ésser 
humà– i permetre que se centrin 
en aspectes més creatius. “Els 
robots –detalla la investigadora– 
s’encarregarien de publicar el què, 
qui, quan i on d’una notícia. Els 
periodistes esbrinaran el com i el 
per què” (Pereda, 2014:1).

En l’àmbit de la comunicació i el 
periodisme destaquen, entre altres, 
els treballs de Robinett (1991) i 
Pentland (1996) que van insistir en 
la utilització de mitjans assistits per 
ordinador per ampliar les capacitats 
humanes en el marc de projecte 
de caràcter comunicatiu. Les 
investigacions del MIT en aquest 
camp, com les de Murray (1997), van 
establir un marc referencial teòric 
de gran importància, introduint 
conceptes com el de l’“autoria 
mecànica” o l’argument multiforme 
com una proposta d’escriptura 
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automàtica. Per la seva part, les 
reflexions de Lévy (1999) van 
aportar un interessant patrimoni 
terminològic, amb importants 
matisos, entorn del concepte de 
virtualització, que l’autor va definir 
no com una “desrealització” sinó 
com “una mutació d’identitat, 
un desplaçament del centre de 
gravetat ontològic de l’objecte” 
(Lévy, 1999: 19). Els estudis de 
Moreno (2002), per la seva part, 
sobre la realitat virtual van constituir 
una gran aportació teòrica entorn 
de les possibilitats de la IA com a 
relat intel·ligent. Rheingold (2004), a 
la seva obra Multitudes inteligentes, 
al·ludia ja a la convergència entre 
la comunicació i la computació 
per ampliar el concepte d’“entorn 
sensible” (Rheingold, 2004: 116), 
encunyat per Krueger (1983), 
i anticipava la gran capacitat 
de predicció del nou escenari 
tecnològic. Posteriorment, Pavlik 
(2005) advertia que les redaccions 
han de pensar en maneres 
d’adaptar-se als canvis derivats de 
l’automatització i la digitalització 
sense perdre el compromís amb la 
qualitat dels productes informatius. 
Per la seva part, O’Reilly (2005) i 
Pisani (2009) van reflexionar sobre 
un nou tipus d’IA derivada de la 
idea d’aprofitar la intel·ligència 
col·lectiva (“harnessing collective 
intelligence”) pròpia del web 2.0, 
convertint la participació dels 
usuaris en un element clau. En 
aquest recorregut teòric, l’obra 
de Cabrera (2010) incideix en el 
desafiament de no perdre el context 

davant l’accelerat desenvolupament 
tecnològic. Finalment, la línia 
d’investigació desenvolupada per 
Pérez Tornero et al. (2017) ha incidit 
en la necessitat de vehicular la IA 
amb el denominat periodisme mòbil 
i en la importància d’impulsar la 
innovació en els formats informatius. 
Aquestes transformacions exigeixen 
igualment una reacció per part 
de les facultats de Ciències de la 
Comunicació o escoles de l’àmbit 
de la comunicació perquè adaptin 
els seus plans d’estudi a les noves 
necessitats formatives (Tejedor i 
Cervi, 2017).

En definitiva, aquest conjunt de 
transformacions es produeix en un 
escenari marcat per la irrupció d’un 
slow journalism o periodisme lent 
que, com assenyala Coves (2015), 
es caracteritza per provar d’escapar-
se de la pressió d’informar en temps 
real i conferir a les seves històries 
més explicació, més context, més 
gran anàlisi i profunditat. Treballs 
com els de Rosique i Barranquero 
(2015) o Albalad (2018) han 
identificat les particularitats i trets 
definitoris d’aquest periodisme que 
combina elements del reporterisme 
clàssic i la literatura en un escenari 
marcat pel relat transmedia (Scolari, 
2012, 2013). La irrupció de noves 
propostes i formats digitals, que 
aprofiten les possibilitats de la 
realitat virtual i el periodisme 360 
graus, o immersiu (De la Peña et 
al. 2010), al costat de les opcions 
que ofereixen el documental 
interactiu, la mineria de dades, la 
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IA i el periodisme de dades, estan, com apunten Haak, Parks i Castells 
(2012), redefinint la comunicació i les formes de producció, distribució i ús 
del periodisme del futur en un escenari marcat per l’eclosió del big data i 
pel particular perfil de consum de mitjans per part dels usuaris més joves 
(Tejedor, Carniel i Luque, 2018).

ORIGEN DE LES DADES

L’equip d’investigació que conforma el projecte té experiència en la 
investigació i divulgació sobre temes vinculats al periodisme, la comunicació 
i les noves tecnologies. Concretament, en el marc de l’Observatorio 
para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, impulsat 
conjuntament amb RTVE, aquest equip, liderat per Santiago Tejedor, ha 
publicat cinc informes vinculats amb la IA:

Juny 2021 Assistents i presentadors virtuals en el periodisme.2

Març 2021 Contra la desinformació: estratègies i eines.3

Novembre 2020 Personalització de continguts en mitjans audiovisuals.4

Maig 2020 Generació automàtica de textos periodístics.5

Març 2020 Detecció de notícies a partir d’aplicacions d’intel·ligència 
artificial.6

Aquests treballs previs, units al desenvolupament de diferents Treballs 
de Final de Màster (TFM) i tesis doctorals (en desenvolupament) sobre la 
temàtica, han permès al grup d’investigació aglutinar un patrimoni ampli 
i variat de dades per a la conceptualització del nou escenari i l’estudi en 
profunditat de diferents iniciatives d’IA a tot el món. Ara, tanmateix, i partint 
d’aquestes dades, és necessari focalitzar aquest conjunt d’informacions 
en l’àmbit de la premsa local i comarcal.

A aquest efecte, s’ha definit una metodologia d’investigació que permetrà 
mitjançant l’aplicació de diferents tècniques aprofundir en el diagnòstic i 
reptes que el periodisme de proximitat, especialment en l’àmbit català, ha 
d’aconseguir.

2   Vegeu: Informe 5 La inteligencia artifical aplicada a los informativos.

3   Vegeu: Informe 4 La inteligencia artifical aplicada a los informativos.

4   Vegeu: Informe 3 La inteligencia artifical aplicada a los informativos.

5   Vegeu: Informe 2 La inteligencia artifical aplicada a los informativos.

6   Vegeu: Informe 1 La inteligencia artificial aplicada a los informativos. 

http://gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/informe_5_def_1.pdf
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/sites/default/files/field/adjuntos/informe_4_2021.pdf
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/informe_3.pdf
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/informe_02_generaciontextos_3_baja.pdf
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/informe1.pdf
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METODOLOGIA DE TREBALL

La investigació, d’abast exploratori i de disseny qualitatiu, s’ha centrat a 
conèixer un àmbit temàtic, així com a analitzar i proporcionar variables, 
dimensions i indicadors que encara es troben en construcció entorn 
del periodisme que possibilita la IA en el camp de la premsa local i 
comarcal catalana. El contrast de la informació es realitza per triangulació 
metodològica entre entrevistes semiestructurades i fonts documentals per 
mitjà d’una revisió sistemàtica de la literatura científica, com a part de la 
investigació secundària (Codina, 2017), la qual cosa permetrà confrontar 
les aportacions més importants de l’estat de la qüestió (Ramírez-Montoya 
i García-Peñalvo, 2018). L’equip d’investigació ja ha aplicat aquest tipus de 
metodologia en un altre tipus d’estudis i té, en aquest sentit, un coneixement 
d’aquestes dinàmiques de treball.

Aquest tipus de contrast de fonaments teòrics i percepcions de professors 
i investigadors i periodistes de reconeguda trajectòria que hagin utilitzat 
aquesta tecnologia al costat de professionals que hagin treballat en el 
desenvolupament de les aplicacions, ha permès obtenir una suficient 
contextualització dels fenòmens estudiats (Calvo-Rubio i Ufarte-Ruiz, 
2020). A més, la praxi professional es complementa amb els resultats 
d’investigacions prèvies i les opinions d’experts en la temàtica (Ramírez-
Montoya i Lugo-Ocando, 2020), per mitjà de pràctiques interpretatives de 
la realitat (Denzin i Lincoln, 2017).

INSTRUMENTS

L’entrevista semiestructurada en profunditat és útil per conèixer les 
perspectives dels subjectes entrevistats, així com les seves categories 
mentals, interpretacions, sentiments i prospectives (Irvine; Drew; Sainsbury, 
2013). Les variables temàtiques que s’han considerat per a aquest projecte 
d’investigació són les següents (vegeu la taula 1):

Taula 1. Variables temàtiques de les entrevistes

Variable Descripció – Preguntes guia
Característiques 

essencials
Quines són les aportacions bàsiques de la IA al 

periodisme?

Transformació de 
rutines

De quina manera canvia la IA les pràctiques i rutines 
professionals?

Continguts Quins són els canvis que la IA genera en la narrativa i la 
producció periodística?

Avantatges Quines són les aportacions d’incloure aquesta 
tecnologia en els productes periodístics?
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Inconvenients Quines són les bretxes que cal superar per 
tal que aquesta tecnologia assoleixi el seu ple 

desenvolupament?
Altres innovacions Amb quines altres tecnologies ha de complementar-se 

la IA en el periodisme?
Perfils 

professionals
Quines són les característiques d’un periodista 

especialitzat en IA?

Dispositius 
tecnològics

Quins són els dispositius tecnològics que, al seu judici, 
augmentaran l’ús de la IA?

Font: Elaboració pròpia (2021).

Addicionalment i com a complement al qüestionari de l’entrevista 
semiestructurada, s’ha dissenyat un instrument-enquesta (taula 2) amb 
quatre preguntes de selecció múltiple, d’escales de Likert i jerarquització, 
per a adquirir més precisió sobre les dimensions i indicadors derivats de 
l’apartat qualitatiu. Aquest instrument ha permès reportar també resultats de 
caràcter quantitatiu que exerceixen de validadors dels primers. D’aquesta 
manera es facilita l’extracció dels resultats i troballes.

Taula 2. Contingut de l’enquesta de validació

Pregunta Tipus de 
resposta

Creu que els futurs professionals de la comunicació que treballin amb 
tecnologia d’IA necessiten formació especialitzada?

Selecció simple 
(S/N)

Valori en funció de la rellevància que li atribueixi, un conjunt de 
característiques de la tecnologia d’IA.

Escala de 
Lickert (1-5)

Seleccioni 3 reptes per al desenvolupament i investigació de la 
tecnologia d’IA en la premsa local i comarcal:

 Estudis sociològics i ètics de l’impacte d’aquesta tecnologia aplicada a 
la nostra quotidianitat.

 Redefinició dels formats i rutines de producció.
 Model de negoci.
 Desenvolupament de tecnologies de sensibilitat i actuació
 Investigació experimental sobre ús de sentits augmentats en humans.
 Ús d’IA en sistemes i aplicacions d’ús diari.
 Altres.

Selecció 
múltiple
(màx. 3)

Quines serien les seves principals preocupacions respecte al 
desenvolupament d’aquesta tecnologia? En pot seleccionar més 
d’una:

 Ús de dades obtingudes per les companyies desenvolupadores d’IA
 Universalitat d’accés a aquesta tecnologia.
 Falta de professionals capacitats per utilitzar aquesta tecnologia.
 Desinterès dels usuaris.
 Altres.

Selecció 
múltiple

Font: Elaboració pròpia (2021).
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PARTICIPANTS

La funció de realitzar un estudi 
de tall exploratori-qualitatiu no 
es justifica per una voluntat de 
generar inferències o raonaments 
d’inducció. La intenció busca obrir 
un espai de debat en el qual les 
percepcions no estiguin encotillades 
a categories teòriques estrictes. En 
aquest sentit, l’estratègia mostral 
ha estat intencional i per judici. Les 
unitats s’han seleccionat a partir de 
només criteris conceptuals, d’acord 
amb principis de la representativitat 
estructural. Per tant, les variables que 
delimiten la composició estructural 
de la mostra han estat definides de 
manera teòrica per l’investigador 
(Mejía Navarrete, 2000).

Els criteris de selecció intencional 
responen a la responsabilitat dels 
subjectes en el camp del periodisme, 
la innovació i la investigació (Ufarte-
Ruiz; Peralta-García i Murcia-Verdú, 
2018; Calvo-Rubio i Ufarte-Ruiz, 
2020), responent exclusivament a 
criteris d’idoneïtat i pertinència del 
perfil. La investigació contempla una 
consulta a 29 subjectes que seran 
convidats a la investigació com a 
potencials entrevistats. Aquesta xifra 
d’entrevistats es considera suficient 
per a aconseguir el punt de saturació 
-confirmat en la transcripció-, entès 
com el punt en el qual els entrevistats 
comencen a repetir les respostes 
d’altres (Callejo, 1998), per la qual 
cosa no enriqueixen el procés de 
recerca.

El procés de realització i processament 

de les entrevistes, que es realitzaran 
per mitjans telemàtics, s’ha dut a 
terme en un període aproximat de 
dos a tres mesos. L’objectiu ha estat 
que, en total, la mostra efectiva (EM) 
quedi conformada per: professors/
investigadors, periodistes de 
reconeguda trajectòria que utilitzen 
aquesta tecnologia, i professionals 
que treballen en el desenvolupament 
d’aplicacions i desenvolupament en 
el camp de la IA.

A més, el projecte proposat, que 
respon a les característiques d’una 
investigació descriptiva, explicativa 
i exploratòria, ha partit d’una fase 
inicial en què s’han aplicat tècniques 
documentals que consisteixen en 
la identificació, recollida i anàlisi 
de documents relacionats amb la 
temàtica seleccionada (es tracta 
d’una informació que procedeix, 
especialment, de treballs, informes, 
documents, etc.).

D’altra banda, a partir de la 
metodologia de l’estudi del cas, 
s’ha conformat amb un mapping 
d’experiències i projectes d’èxit. 
Aquesta línia de treball s’ha 
basat en la cartografia social i 
etnogràfica (concebuda com un 
mètode d’investigació col·lectiu i 
participatiu que s’inspira en una 
perspectiva integradora en concebre 
que la realitat està construïda 
culturalment per les persones des 
de les seves experiències culturals, 
interpersonals, artístiques, etc., que 
influeixen en la representació d’un 
context històric, social i cultural), 
però aplicada en l’àmbit periodístic.
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ETAPES DE LA INVESTIGACIÓ
El projecte ha recorregut les etapes següents:

FASE 01 Investigació i documentació Recol·lecció de bibliografia i de casos 
d’estudi similars.

FASE 02 Treball de camp Identificació de projectes i perfils.

FASE 03 Entrevistes Desenvolupament d’entrevistes.

FASE 04 Resultats i redacció Informes.

FASE 05 Discussió i conclusions Llibre blanc.

FASE 06 Pròximes etapes Propostes de desenvolupament futur.

FASE 01/ Investigació i documentació. 
Treball de revisió documental i hemerográfica. Així mateix, es va preveure 
una recerca, identificació i anàlisi d’experiències d’èxit a nivell internacional. 
Aquesta etapa va servir per a l’estudi de possibles mapes i cartografies de 
l’aplicació de la IA en l’àmbit periodístic nacional i internacional.
FASE 02/ Treball de camp. 
En aquesta etapa es van identificar, analitzar i sistematitzar periodistes, 
investigadors i altres perfils que treballin en el camp de la IA i la seva 
relació amb la comunicació i el periodisme. Es va complimentar una fitxa 
descriptiva en cada un dels casos. D’aquesta forma, es va conformar una 
gran base de dades o reposador.
FASE 03/ Entrevistes semiestructurades. 
Desenvolupament d’entrevistes amb els experts seleccionats.
FASE 04/ Resultats i redacció. 
El projecte inclou una fase clau d’anàlisi i redacció dels resultats obtinguts 
que, en aquest cas, s’han concretat en un informe general i una proposta de 
llibre blanc per a la inclusió de la IA en la premsa local i comarcal catalana.
FASE 05/ Discussió i conclusions. 
Es preveu la inclusió d’un apartat de discussió i conclusions amb les 
principals troballes derivades del procés de documentació, treball de camp 
i sistematització de la proposta. Aquest document podria concebre’s com 
un directori de recomanacions.
FASE 06/ Possibles línies de desenvolupament futur. 
El projecte inclou una fase centrada en la definició de possibles línies 
futures de desenvolupament del projecte.
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EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball està integrat per investigadors del departament de Periodisme 
i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):

Professor i director del departament de 
Periodisme i Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). És doctor en Periodisme i Ciències 
de la Comunicació per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) i doctor en 
Enginyeria de Projectes per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Màster de 
Comunicació i Educació per la UAB. Lli-
cenciat en Periodisme per la UAB. Actual-
ment, és investigador principal del Gabinet 
de Comunicació i Educació, grup d’inves-
tigació reconegut i consolidat de la UAB. A 
més és codirector del Màster en Comuni-
cació i Educació (UAB), director del màster 
en Periodisme de Viatges (UAB) i director 
del màster en Comunicació del Medi Am-
bient (UAB). Ha realitzat estades d’investi-
gació a Colòmbia, Managua, Costa Rica, 
la República Dominicana i Mèxic, entre 
altres. Posseeix el títol honorífic “Egregius 
Educator”, atorgat pel Consell Superior de 
Direcció de la Universidad de Ciencias Co-
merciales (UCC) de Managua (Nicaragua) i 
el reconeixement com a “Visitante distin-
guido” de la Universidad Tecnológica de 
Honduras. Les seves línies d’investigació 
se centren, especialment, a la media lite-
racy, el ciberperiodisme, la convergència 
mediàtica, les noves narratives transme-
dia, la intel·ligència artificial i el periodisme 
de viatges.

Santiago Tejedor 
(investigador principal)

Cristina Pulido
(equip d’investigació)

És professora agregada del Departament 
de Periodisme i Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Forma part del grup de recerca de Gabinet 
de Comunicació i Educació, i de la Càtedra 
RTVE-UAB Innovació dels informatius per 
a la Societat Digital on s’ha treballat els 
útlims anys en la recerca de l’aplicació de 
la intel·ligència artificial en les diferents 
fases d’elaboració, producció i difusió 
de notícies. A més és experte en impacte 
social del periodisme, a nivell interancional 
ha publicat en diverses revistes científiques 
i participat en congresos internacionals de 
l’’ambit de la comunicació.
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Kelly Robledo Dioses
(equip d’investigació)

Elena Hita Piera
(equip d’investigació)

És doctorant en Comunicació i Periodisme 
per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). La seva experiència laboral està 
vinculada a la recerca acadèmica, la 
docència i el periodisme. Actualment és 
Especialista de suport a la recerca en el 
Departament de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació de la UAB i és col·laboradora 
del Gabinet de Comunicació i Educació - 
UAB, grup de recerca consolidat. Investiga 
en els àrees de periodisme digital, 
alfabetització mediàtica, comunicació 
transmèdia, branded content i storytelling 
corporatiu sobre els quals publica en 
revesteixes acadèmiques indexades i 
llibres acadèmics, i participa en congressos 
internacionals.

Està especialitzada en periodisme cultural 
i de viatges i és coautora de la revista 
literària ‘La Marrakech de Juan Goytisolo’. 
És redactora en el mitjà digital Revista 
Purgante i ha col·laborat en els següents 
llibres: ‘Escribir es un ensayo. Antología 
de ensayos’ (2022, Purgante), ‘Puentes’ 
(2021, Editorial Gato Blanco), ‘Periodismo 
Cultural en el Siglo XXI (II): Modelos 
transmedia innovadores’ (2021, Editorial 
Universitas), ‘Viaje a la madre tierra. 
Periodismo, comunicación e historias 
comprometidas con el medio ambiente’ 
(UOC Editorial, 2019) i ‘Periodismo 
Cultural en el Siglo XXI (I) Contenidos 
docentes innovadores (2018, Editorial 
Universitas). Actualment és col·laboradora 
en el Gabinet de Comunicació i Educació 
de la UAB.
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Intel·ligència Artificial

“L’únic límit per a la IA és la imaginació humana”

Chris Duffey

DEFINICIONS CLAU

Canvi de paradigma: cap a 
una nova esfera informativa

Des dels seus inicis el periodisme 
es troba en una revolució constant, 
realitzant una contínua introspecció 
cap a nous models i formats. En les 
últimes dècades l’aparició de les 
tecnologies digitals ha transformat 
radicalment la manera d’entendre i 
exercir aquesta professió, canviant 
el procés informatiu, la producció 
de continguts i els coneixements 
i habilitats que requereixen els 
professionals. El nou paradigma 
ha consolidat internet com a 
instrument d’ús diari (Salaverría, 
2019), amb els aparells mòbils 
com a principal font de recepció 
de notícies en la majoria dels 
països (Newman et al., 2020) i 
amb consums més interactius 
i participatius que exigeixen 
perfils professionals ajustats a 
la demanda de l’audiència. “Els 

mitjans són els que s’adapten i es 
pleguen a les condicions d’espai 
i temps de l’usuari. Són ubics i 
poden arribar a qualsevol lloc [...] 
són perfectament adaptables a les 
necessitats i els desitjos de l’usuari” 
(Tejedor et al., 2021: 159). Aquesta 
revolució tecnològica ha estat el 
pilar fonamental d’una recerca 
incessant per definir què significa 
fer periodisme (Salaverría i García, 
2008) en aquest període que ja 
ha estat catalogat com la Quarta 
Revolució Industrial (Granell, 2016).

Una de les principals innovacions 
tecnològiques ha estat l’ús de 
la intel·ligència artificial (IA) que, 
com apunta l’informe Tech Trends 
Report (2021) del Future Today 
Institute, acabarà afectant tots 
els camps de l’activitat humana, 
amb l’automatització de funcions i 
múltiples i profunds canvis en els 
entorns laborals. Aquesta nova 
eina, que ha estat interpretada 
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com el cimal de l’automatització 
en el procés educatiu (Cervera, 
2017, Diakopoulos, 2019), està 
sent entesa com una nova manera 
de fer periodisme mitjançant la 
col·laboració directa de l’home 
i la màquina (Salazar, 2018) que 
genera una productivitat més 
gran i eficiència a la producció de 
continguts (Papadiminiou, 2016). 
Segons l’informe Journalism, 
Media, and Technology Trends 
and Predictions 2022 (Newman, 
2022), les tecnologies d’IA ja no 
poden considerar-se més com 
“de pròxima generació”, doncs els 
últims anys, el Machine Learning 
(ML), el Deep Learning (DL), el 
Natural Language Processing (NLP) 
i la Natural Language Generation 
(NLG) s’han integrat més a tots els 
aspectes dels negocis editorials.

Des de la seva incursió, molts mitjans 
i periodistes s’han preguntat si la IA 
està preparada per ajudar i “quins 
són els reptes i desafiaments que 
emergeixen en el prolífic intercanvi 
entre la comunicació, el periodisme, 
les històries, la tecnologia i 
l’anomenada intel·ligència exhibida 
per màquines” (Túñez i Tejedor, 
2019: 164-165). Per a alguns 
professionals aquest horitzó podria 
brindar un panorama encoratjador 
per a un periodisme innovador 
de qualitat que permetria els 
periodistes allunyar-se de les 
tasques més repetitives i rutinàries 
i desenvolupar-ne altres de més 
creatives que aportin valor al treball 
periodístic (Ufarte i Manfredi, 2019). 

En el cas del periodisme local o de 
proximitat, immers especialment 
en els reptes de la xarxa, i malgrat 
la seva centralitat en la construcció 
de comunitats de pertinença, la 
utilització de les potencialitats de 
la IA sembla tenir un menor pes 
(Rivas de Roca, 2021) arran, entre 
alguns possibles factors, de les 
limitacions econòmiques o la falta 
de coneixements i/o recursos. 
Davant aquesta premissa, aquest 
informe planteja les possibilitats 
que la IA podria oferir al periodisme 
de proximitat per tal de millorar la 
gestió i l’abast dels seus mitjans de 
comunicació.

QUÈ ÉS INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL?

Per a molts autors, el 1956 es va 
parlar per primera vegada del terme 
‘intel·ligència artificial’. Aquell any, 
el matemàtic John McCarthy el va 
encunyar en una trobada d’experts 
de teoria de la informació, xarxes 
neuronals, computació, abstracció 
i creativitat a la Universitat de 
Dartmouth. Tanmateix, ja el 1950 
un altre matemàtic, Alan Turing, 
es qüestionava en “Computing 
Machinery and Intelligence” 
(un article clau per al futur 
desenvolupament d’aquesta 
disciplina) si era possible que 
les màquines pensessin, la qual 
cosa el portaria posteriorment a 
desenvolupar el conegut ‘Test de 
Turing’. 

Així mateix, Marvin Minsky va 
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fer una gran aportació a aquest 
camp, desenvolupant els pilars 
inicials i creant el 1958 un 
laboratori d’intel·ligència artificial 
al Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Boston. 
Des d’aquell moment, “l’evolució 
del pensament científic va ser 
aclaparador i el desenvolupament 
de grans invents tecnològics van 
permetre començar a pensar en 
la possibilitat real de dotar les 
màquines, els autòmats, d’alguna 
cosa fins aleshores intrínseca 
únicament en l’ésser humà: la 
intel·ligència, la capacitat de 
pensar i raonar seguint una lògica” 
(Salazar, 2018: 302).  

“La intel·ligència artificial és 
un conjunt de sistemes de 
programari (i de maquinari) 
dissenyats per humans que, 
donat un objectiu complex, 

actuen en la dimensió física i 
digital” 

(Comissió Europea, 2019)

A mesura que la IA ha anat 
evolucionant i que és present 
en nombrosos àmbits socials i 
econòmics, trobem múltiples i 
diverses definicions. La Comissió 
Europea (2019) ha proposat la 
següent: “La intel·ligència artificial 
és un conjunt de sistemes de 
programari (i de maquinari) 
dissenyats per humans que, donat 

un objectiu complex, actuen en la 
dimensió física i digital. Entenen el 
seu entorn mitjançant la captura 
de dades, les interpreten bé, 
sigui de manera estructurada o 
desestructurada, raonen i creen 
coneixement, processen la 
informació derivada de les dades 
capturades i decideixen quines són 
les millors accions per a aconseguir 
l’objectiu indicat”. 

Les diferents maneres d’entendre 
aquesta matèria, a la qual Sebastian 
Thrun, professor d’Intel·ligència 
Artificial de la Universitat de 
Stanford, considera més oportú 
denominar “ciència de dades”, tenen 
a veure amb la dificultat de definir 
el seu objecte i els seus objectius, 
ja que “la intel·ligència, com a 
concepte construït, és mudable: 
les diferències en temps i entre 
escoles i l’èmfasi variable sobre 
allò que és qualitatiu, quantitatiu, 
pràctic, conceptual, holístic, creatiu 
o emocional, multipliquen les 
imatges de la intel·ligència, com si 
el concepte fos un miratge tancat 
en un calidoscopi conceptual” 
(Suárez, 2014: 1). 

D’aquesta manera, mentre que 
per a Takeyas (2007) es tracta 
d’“una branca de les ciències 
computacionals que estudia la 
possibilitat que una màquina 
desenvolupi tasques pròpies de 
les persones a partir dels seus dos 
trets més particulars: el raonament 
i la conducta”, per a Berlanga de 
Jesús (2016) consisteix en “un 
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conjunt de regles que aplicades 
sistemàticament a unes dades 
d’entrada apropiades resolen 
un problema en un nombre finit 
de passos elementals”. Podolny 
(2015), per la seva part, associa 
el seu auge a l’àmplia demanda 
d’informació de la societat en l’era 
digital. Estem, en últim terme, 
davant un gran desafiament que 
inclou tant aspectes terminològics 
com procedimentals. En aquest 
context, el periodisme ha de ser 
capaç de reinvertar-se i l’acadèmia 
ha de desenvolupar estudis i 
treballs que comentin, expliquin, 
projectin i anticipin. Sempre en un 
diàleg estret amb la indústria.

10 TERMES 
PER ENTENDRE LA IA
1. Algoritme

Conjunt d’instruccions o regles 
per ensenyar a les computadores 
com resoldre situacions o 
problemes, realitzar un càlcul o 
executar una tasca. D’aquesta 
manera, constitueixen la base de 
funcionament dels sistemes d’IA. 
Un algoritme té tres parts: input 
(es parteix d’un estat inicial i d’uns 
valors d’entrada), procés (segueix 
una sèrie de passos) i output 
(s’arriba a un estat final en el qual 
s’obté una solució).

2. Anàlisi predictiva

Mètode basat en l’observació i 
estudi de dades noves i històriques 
per predir esdeveniments i 
comportaments futurs. Combina el 

big data i la IA i així detectar riscos 
i oportunitats, la qual cosa permet 
optimitzar la presa de decisions. 

3. Aprenentatge automàtic

Subcategoria o subconjunt de la IA. 
L’aprenentatge automàtic (machine 
learning) és la capacitat de les 
computadores d’aprendre i actuar 
com els humans. Una vegada 
entrenada la màquina, aquesta 
es pot adaptar a noves situacions 
de manera independent. Així, 
segons sumi experiència i dades, 
els resultats de l’aprenentatge 
automàtic seran més precisos.

4. Xarxa neuronal

Com un símil del sistema nerviós i 
el cervell humà, una xarxa neuronal 
artificial es compon de neurones 
artificials connectades entre si i 
agrupades en diferents capes. A 
cada una d’aquestes capes es 
realitza el processament de la 
informació, el resultat de la qual 
permet a la IA tenir la capacitat de 
resoldre problemes complexos.

5. Aprenentatge profund

Tipus d’aprenentatge automàtic 
que resulta del treball d’una xarxa 
neuronal. A mesura que les capes 
d’aquesta xarxa processen dades, 
la IA aprèn el perquè. D’aquesta 
manera, la computadora, sense 
necessitat de supervisió, és capaç 
d’aprendre a millorar per ella 
mateixa. L’aprenentatge profund 
(deep learning) s’utilitza, per 
exemple, per classificar imatges, 
reconèixer la parla, detectar 
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objectes i descriure contingut.

6. Big data

Conjunts de dades de gran mida i 
complexitat. Es caracteritzen per 
la seva varietat més gran, volum 
creixent i més velocitat. És per 
això que la seva gestió no pot 
ser executada per un programari 
de processament de dades 
convencional. Al seu torn, aquests 
conjunts de dades es converteixen 
en la base de la IA, ja que li permeten 
alimentar-se, aprendre i millorar a 
partir d’aquest.

7. Processament del llenguatge 
natural

Camp de la IA que se centra en 
l’anàlisi de les comunicacions 
humanes, en concret, del llenguatge. 
Així, mitjançant el processament del 
llenguatge natural (natural language 
processing), les computadores són 
capaces d’interpretar i manipular 
el llenguatge humà, la qual cosa 
permet agilitar tasques que 
manualment exigirien més temps. 
És utilitzat per molts serveis de 
traducció, chatbots o assistents 
virtuals.

8. Generació de llenguatge 
natural

Camp de la IA i subsecció del 
processament del llenguatge 
natural, la finalitat del qual és 
crear sistemes informàtics que 
per ells mateixos siguin capaços 
de reproduir un llenguatge natural. 
D’aquesta manera, automatitza 
l’escriptura de textos basada en 

dades, tenint cura que la informació 
expressada sigui comprensible.

9. Visió artificial

Camp de la IA mitjançant el qual 
els ordinadors aconsegueixen 
informació del món per mitjà 
d’imatges i vídeos digitals. Per 
tant, de manera semblant a un 
sistema de visió biològic, les 
màquines perceben i comprenen 
informació visual per donar després 
una resposta a una situació 
determinada.

10. Robòtica

La robòtica és la disciplina que 
s’encarrega de la creació i operació 
dels robots. La seva relació amb la IA 
rau en el fet que justament aquests 
robots són la materialització, virtual 
o física, de la IA. Per tant, mentre la 
robòtica dissenya i fabrica la part 
física de les màquines (maquinari), 
la IA en dissenya i produeix el 
programari.
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EL QUE OPINEN ELS EXPERTS 
En el marc del projecte El periodisme de proximitat davant el repte de 
la Intel·ligència Artificial es va considerar necessari recollir les opinions 
expertes de professionals i acadèmics especialistes en les àrees de la IA 
i el periodisme. A aquest efecte, se’ls va aplicar un qüestionari en línia 
construït ad hoc, en el qual es van abordar temes com l’estat del sector, 
oportunitats, reptes i la seva viabilitat de desenvolupament en el periodisme 
de proximitat. El qüestionari, aplicat entre febrer i març de 2022, va ser 
respost per un total de 29 experts. Els resultats obtinguts es mostren a 
continuació.

1. Actualment, la Intel·ligència Artificial (IA) és la principal innovació 
tecnològica que està canviant el periodisme?

Una gran part d’experts en els camps del periodisme i les noves 
tecnologies de la comunicació, consultats en aquest estudi, 

considera la IA com la principal innovació tecnològica que està 
canviant el periodisme.

2. Com valora la incorporació de la IA en el periodisme de proximitat?

Gran part dels experts valora com a positiva la incorporació de la 
IA en el periodisme de proximitat. Tanmateix, alguns fan apunts 

d’interès:
· “Aquest procés requerirà una transformació i reformulació de les 

rutines periodístiques”.
· “Depèn de la capacitat de negociació que els treballadors dels 

mitjans tinguin per apropiar-se d’aquestes tecnologies”.
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3. Coneix algun mitjà que estigui implementant la IA? Quin?

Gairebé la totalitat d’experts consultats coneix mitjans periodístics 
que estan implementant la IA. En aquesta línia, identifiquen un gran 

nombre d’aquests mitjans a Europa. La gran part d’aquests està 
ubicada a Espanya i el Regne Unit. A més, alguns mitjans dels Estats 

Units també són reconeguts pels experts.

4. Creu que la implementació de la IA modificarà les dinàmiques de 
treball de les redaccions?

Tots els experts en els camps del periodisme i les noves tecnologies 
de la comunicació, consultats en aquest estudi, coincideixen que la 
implementació de la IA modificarà les dinàmiques de treball de les 
redaccions.

5. Sobre l’ús de la IA en el periodisme, dels aspectes següents, quin 
creu que és més positiu?
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Per als experts, la gestió de grans quantitats de dades és l’aspecte més 
positiu de l’ús de la IA en el periodisme, seguit de la personalització de 
continguts. Darrere d’aquests dos punts, també es considera com a 
molt positiu l’ús de la IA per a la creació automàtica de textos i per a 
combatre la desinformació. En el cas de l’ús de la IA per a la detecció 
de notícies, aquest és considerat com un aspecte mitjanament positiu.

6. Sobre l’ús de la IA en el periodisme, dels aspectes següents, quin 
creu que és més negatiu?

Per als experts, els aspectes més negatius de l’ús de la IA en el 
periodisme són el rebuig de la plantilla d’un mitjà a la incorporació 
de la IA en els seus processos i els aspectes ètics del periodisme. A 
aquests els segueix el cost econòmic de la seva implementació. 

Per la seva part, la dificultat de maneig i/o gestió de la IA, i la reducció de 
llocs laborals són aspectes considerats com a mitjanament negatius.

7. Com creu que seria l’impacte de l’arribada de la IA en el model de 
negoci periodístic?



MAPA 01 Conceptes i Reflexions

35

La majoria dels experts considera que l’impacte de l’arribada de la 
IA en el model de negoci periodístic seria positiu. Tanmateix, n’hi 
ha alguns que fan apunts que val la pena considerar:

· “La IA crearà nous models de negoci, diferents o addicionals als 
actuals.”

· “L’impacte positiu o negatiu de la IA en el model de negoci 
periodístic dependrà de la política estratègica de cada empresa 
periodística”.

8. Considera viable que els mitjans locals puguin treballar amb la IA?

La majoria d’experts coincideix que és viable que els mitjans locals 
puguin treballar amb IA. En aquesta línia és important tenir en comp-
te una observació feta de manera generalitzada: “No tots els mitjans 
ho assumiran de gust”.

9. Al costat de la generació automàtica de continguts, quins altres 
processos propis d’un mitjà periodístic poden millorar amb la IA?
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A més dels aspectes positius ja esmentats sobre la implementació 
de la IA en el periodisme, els experts destaquen que aquesta tec-
nologia també contribueix a:

· Determinar el grau de falsedat dels continguts.
· Anticipar fets assabentats.
· Identificar al moment les tendències de les dades segons 
períodes de temps, geografia o demografia.

· Reportar notícies en temps real.
· Detectar les respostes emocionals de l’audiència davant els 
continguts.

· Moderar els comentaris de les audiències a les notícies.

10. És necessari que es desenvolupin polítiques i estratègies 
governamentals que donin suport i legislin sobre l’ús de la IA en 
periodisme?

La gran majoria d’experts coincideix que és necessari que es de-
senvolupin polítiques i estratègies governamentals que donin su-
port i legislin sobre l’ús de la IA en periodisme. Els qui no opinen el 
mateix s’inclinen, per exemple, per:

· “La creació col·laborativament al sector d’un codi de bones 
pràctiques”.

· “L’establiment d’algunes mesures, unes ètiques (que 
diferencien entre el treball humà i d’una màquina) i altres de 
legals sobre responsabilitats”.
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10 NOTÍCIES PER ENTENDRE LA IA
La IA ha inundat el ciberespai amb milers de notícies. Al voltant de 
90.800.000 resultats ofereix Google en espanyol per a la combinació 
dels termes “intel·ligència artificial”. Per continuar coneixent i prenent 
consciència no només del desenvolupament de la IA, sinó també de la 
seva repercussió en el nostre dia a dia, presentem a continuació una sèrie 
de notícies que aprofundeixen en el tema.

Inteligencia artificial de 
beneficios probados

¿Qué es la inteligencia artificial 
y para qué sirve?

A.I. Here, There, 
Everywhere

Computers Already Learn From Us. 
But Can They Teach Themselves?

Recursos para utilizar la Inteligencia 
Artificial en el periodismoperiodismo

ABC de la inteligencia artificial: 
el algoritmo al servicio de las personas

#1 

#5

#3

#2 

#6

#4

http://Inteligencia artificial de beneficios probados
http://Inteligencia artificial de beneficios probados
https://gestion.pe/tecnologia/inteligencia-artificial-historia-origen-funciona-aplicaciones-categorias-tipos-riesgos-nnda-nnlt-249002-noticia/
https://gestion.pe/tecnologia/inteligencia-artificial-historia-origen-funciona-aplicaciones-categorias-tipos-riesgos-nnda-nnlt-249002-noticia/
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DESMUNTANT MENTIDES SOBRE LA IA
La IA és, sens dubte, un tema d’importància i presència transversal en les 
nostres vides. A continuació, presentem algunes notícies la finalitat de les 
quals és desmuntar una sèrie de falses alarmes que giren entorn d’aquesta 
tecnologia. Partim de la hipòtesi que és necessària una pedagogia al voltant 
d’aquest desenvolupament tecnològic que ajudi a trencar els prejudicis 
que l’envolten.

Facts, fakes and figures: How 
AI is influencing journalism

El uso de la inteligencia 
artificial en el periodismo

¿Podemos fiarnos de las 
máquinas inteligentes? La respuesta

está en la ética

Así puede ayudar a las empresas y 
startups la Inteligencia Artificial y el 

Machine Learning

Inteligencia artificial para evitar 
trabajadores ‘quemados’

Qué es la inteligencia artificial: 
mitos y verdades de una ciencia 

presente en la vida cotidiana

#7

#9

#8

#10

http://El uso de la inteligencia artificial en el periodismo
http://El uso de la inteligencia artificial en el periodismo
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/inteligencia-artificial-evitar-trabajadores-quemados_0_1667535145.html
https://www.diariodesevilla.es/tecnologia/inteligencia-artificial-evitar-trabajadores-quemados_0_1667535145.html
https://www.infobae.com/tendencias/2021/09/26/que-es-la-inteligencia-artificial-mitos-y-verdades-de-una-ciencia-presente-en-la-vida-cotidiana/
https://www.infobae.com/tendencias/2021/09/26/que-es-la-inteligencia-artificial-mitos-y-verdades-de-una-ciencia-presente-en-la-vida-cotidiana/
https://www.infobae.com/tendencias/2021/09/26/que-es-la-inteligencia-artificial-mitos-y-verdades-de-una-ciencia-presente-en-la-vida-cotidiana/
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MIT: “La inteligencia artificial puede 
generar beneficios tanto culturales como 

financieros para las organizaciones”

El mito de la singularidad o por qué la 
inteligencia artificial no va a heredar la 

Tierra

Inteligencia Artificial: mitos y 
maledicencias

Por qué los riesgos de la inteligencia 
artificial son acotados y 

cómo resolverlos

Las cinco mentiras de la 
Inteligencia Artificial

¿Puede la inteligencia artificial 
reemplazar a los periodistas?

Cinco mitos sobre la
inteligencia artificial

Mitos de la Inteligencia Artificial: 
¿Qué es verdad y qué es mentira?

https://www.elplural.com/el-telescopio/tech/mit-la-inteligencia-artificial-puede-generar-beneficios-tanto-culturales-como-financieros-organizaciones_278000102
https://www.elplural.com/el-telescopio/tech/mit-la-inteligencia-artificial-puede-generar-beneficios-tanto-culturales-como-financieros-organizaciones_278000102
https://www.elplural.com/el-telescopio/tech/mit-la-inteligencia-artificial-puede-generar-beneficios-tanto-culturales-como-financieros-organizaciones_278000102
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/mito-singularidad-que-inteligencia-artificial-no-va-a-heredar-tierra
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/mito-singularidad-que-inteligencia-artificial-no-va-a-heredar-tierra
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/mito-singularidad-que-inteligencia-artificial-no-va-a-heredar-tierra
https://ethic.es/2021/06/inteligencia-artificial-mitos-y-maledicencias/
https://ethic.es/2021/06/inteligencia-artificial-mitos-y-maledicencias/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2021-11-18/riesgos-inteligencia-artificial-acotados-solucion_3325984/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2021-11-18/riesgos-inteligencia-artificial-acotados-solucion_3325984/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2021-11-18/riesgos-inteligencia-artificial-acotados-solucion_3325984/
https://www.computing.es/analytics/noticias/1110251046201/cinco-mentiras-de-inteligencia-artificial.1.html
https://www.computing.es/analytics/noticias/1110251046201/cinco-mentiras-de-inteligencia-artificial.1.html
https://itnews.lat/puede-la-inteligencia-artificial-reemplazar-a-los-periodistas.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20de%20Microsoft%20no,para%20facilitar%20tareas%20diarias%20tediosas.
https://itnews.lat/puede-la-inteligencia-artificial-reemplazar-a-los-periodistas.html#:~:text=La%20tecnolog%C3%ADa%20de%20Microsoft%20no,para%20facilitar%20tareas%20diarias%20tediosas.
https://dirigentesdigital.com/busca?key=mitos+sobre+la+inteligencia+artificial
https://dirigentesdigital.com/busca?key=mitos+sobre+la+inteligencia+artificial
https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/mitos-inteligencia-artificial-verdad-mentira/
https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/mitos-inteligencia-artificial-verdad-mentira/
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“El que tots hem de fer és assegurar-nos que estem utilitzant la IA d’una 
manera que sigui en benefici de la humanitat, no en detriment de la 

humanit”
Tim Cook

MAPA 02 / REPTES

Aportacions i riscos
APORTACIONS DE LA IA EN EL PERIODISME

Què ha suposat l’arribada de la IA 
a la indústria informativa? Aquesta 
nova ecologia tecnològica està 
dibuixant un escenari que ja poc 
té a veure amb el plantejat per 
Marshall McLuhan a la seva La 
galàxia Gutenberg (1962) i que 
deixa veure com la professió 
periodística està experimentant 
un dels seus canvis més radicals. 
L’impacte de la intel·ligència 
artificial en el periodisme, tant en 
la seva pràctica, com en la seva 
difusió i en la mateixa percepció 
social, ha fet que en l’àmbit 
acadèmic apareguin diferents 
maneres d’anomenar l’ofici: entre 
elles, es troben les de “periodisme 
automatitzat” (Caswell i Dörr, 
2018), “periodisme computacional” 
(Vállez i Codina, 2018) o 
robojournalism (Carlson, 2015). La 
intersecció entre la tecnologia i la 

creació de continguts periodístics 
s’ha convertit en aquests anys 
en un camp d’experimentació 
“en el que conviuen sistemes 
d’automatització, algoritmes i 
realitat virtual [...] El nou territori 
de l’ecosistema comunicatiu està 
ple de matisos, mestissatges i 
hibridacions fruit dels punts de 
trobada i desacord” (García i 
Vizoso, 2021: 3).

La creixent irrupció de la IA i la 
tecnologia automatitzada ha canviat 
les rutines i els coneixements 
requerits dels periodistes, 
transformant la manera de captar, 
processar, generar i distribuir el seu 
treball (García-Avilés, 2019). Per a 
Cervera (2017), les tècniques del big 
data i els programes d’IA basats en 
el deep learning han creat sistemes 
capaços de complementar, 
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ajudar i fins i tot reemplaçar els 
periodistes en tasques quotidianes, 
secundàries i complementàries. 

En aquest sentit, surten a la 
superfície algunes qüestions: pot 
ser útil la IA a l’hora de proporcionar 
als periodistes indicis i informacions 
sobre fets singulars que no estan 
previstos per endavant? Poden 
les màquines i els ordinadors, 
amb la seva enorme capacitat de 
processar múltiples dades a molta 
velocitat, proporcionar informació 
fiable als periodistes que els permeti 
identificar fets noticiables? Quins 
perfils laborals exigeixen ara les 
empreses periodístiques? Segons 
Salazar (2018), la reinvenció dels 
treballadors és inevitable, ja que 
s’han de formar no només en el 
coneixement de com transmetre 
de manera adequada la informació, 
sinó també en la manera de 
col·laborar adequadament amb 
les màquines. Coddington (2015) 
planteja aquesta idea com un “gir 
quantitatiu del periodisme” que 
sobresurt per la promoció del 
treball en xarxa, l’ús de manera 
intensiva del big data i el foment 
de la participació del públic: “És la 
flexibilitat de la tecnologia, al costat 
de la flexibilitat i mal·leabilitat del 
contingut, la que ha obert enormes 
possibilitats a la personalització 
de productes i serveis en el camp 
de la comunicació i el periodisme” 
(Tejedor et al., 2021: 159).

La integració dels 
algoritmes en el dia a dia 

de les redaccions ha portat 
a poder oferir cobertures 

mediàtiques més àmplies i 
en temps real sobre temes 

inabordables per a un equip 
humà (Diakopoulos, 2019).

Com recorden Vállez i Codina 
(2018), la sinergia entre ambdues 
disciplines sembla ja inevitable: “Les 
anàlisis de tendències demostren 
que l’evolució tecnològica ja no 
només afecta els processos i els 
canals de difusió, sinó també la 
creació i conceptualització de les 
notícies i, per tant, el periodisme 
computacional no competeix amb 
el millor periodisme tradicional, 
sinó que és un aliat d’aquest” 
(Vállez i Codina, 2018: 760). Encara 
que l’impacte de la IA en el futur 
pugui resultar difícil de predir amb 
precisió, es posiciona com una 
gran eina amb un gran potencial 
per influir de manera àmplia i 
profunda sobre com es fa i com es 
consumeix el periodisme (Beccket, 
2019).

Per a García i Vizoso (2021) en el 
camp d’experimentació entre la 
tecnologia i la creació de continguts 
“tots els actors, des dels mitjans 
matricials o migrants digitals fins 
als nadius digitals, resten atents 
a les possibilitats que ofereixen 
els programes més sofisticats 
que arriben al mercat. Aplicació, 
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adaptació i desenvolupament 
d’eines formen part de l’agenda 
dels responsables dels mitjans” 
(García i Vizoso, 2021: 3). Una de les 
fortaleses d’aquesta unió és la seva 
qualitat de transdisciplinarietat: 
“Les dues principals disciplines 
que convergeixen són periodisme 
i informàtica, encara que és 
interessant estudiar els vincles 
amb altres camps com ara la 
documentació, l’estadística i la 
lingüística. La seva transversalitat 
permet obrir un nou espai de 
coneixement que comporta una 
nova manera d’interactuar amb 
la informació i la difusió amb els 
mitjans” (Vállez i Codina, 2018, 
p.761).

En aquesta unió, que Graefe (2016) 
ha descrit com “un matrimoni entre 
els periodistes i les màquines”, i 
que sembla trobar-se encara en 
vies d’enteniment, han sorgit veus 
que alerten sobre els riscos que 
pot comportar l’ús excessiu de la 
IA. Podran les màquines substituir 
els periodistes, aconseguint 
adquirir la part cognitiva del treball 
periodístic? Pot ser la IA una 
amenaça per a la salut del sistema 
informatiu, incrementant la falta de 
capacitat de l’individu per distingir 
entre informació valuosa i negativa? 
Segons la guia sobre IA elaborada 
per Prodigioso volcán (2020: 37), 
els processos desenvolupats amb 
IA “haurien de ser auditables, 
ajustables, transparents i traçables 
i respondre als estàndards ètics 
del periodisme; aquest últim és, 

potser, l’aspecte més crític de 
la implementació de la IA en la 
indústria de mitjans”.  

En l’àmbit acadèmic, hi ha diferents 
estudis focalitzats en l’estudi del 
seu desenvolupament, aplicació 
i auge, ja que les possibilitats 
entre IA i periodisme continuen 
obrint nous horitzons i maneres 
d’entendre la professió: “El futur del 
periodisme és un debat actual al 
que molts investigadors i diferents 
sectors de la societat busquen 
respostes, no només per contribuir 
a fer-lo viable en el nou context de 
la societat digital, on s’adverteixen 
moltes bretxes entre el més valorat 
pels periodistes i el més vist pels 
usuaris, sinó també perquè sigui de 
qualitat” (García i Vizoso, 2021: 3).

USOS DE LA IA 
EN EL PERIODISME

Encara que la IA ja està sent 
utilitzada a múltiples redaccions, 
un dels objectius reals que recull 
l’informe Com la intel·ligència 
artificial impactarà en el 
periodisme? (2017) d’Associated 
Press, és arribar al “periodisme 
augmentat” per mitjà dels màxims 
beneficis que pugui proporcionar 
l’automatització. “La IA consisteix 
en l’aplicació de sistemes per a la 
generació de productes informatius 
basats en dades i algoritmes. Es 
produeix una escriptura automàtica 
de textos que aprèn d’una 
llibreria de narratives i permet la 
redacció de peces periodístiques 
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amb estructures i fórmules 
previsibles, que són suficients 
per a esdeveniments repetitius 
de cobertura rutinària” (Sánchez i 
Ufarte, 2020: 52). Aquest fenomen 
accelera l’ocupació de dades i fonts 
per a la verificació de declaracions 
en temps real o en diferit de xifres 
i informes (Hansen et al., 2017). La 
tecnologia impulsada per la IA està 
canviant els mitjans cap a nous 
models menys centrats en l’abast i 
més en la interacció, mitjançant un 
contingut més personalitzat.

La IA pot permetre als 
periodistes analitzar 

dades; identificar patrons, 
tendències i idees de 
múltiples fonts; veure 

coses que l’ull humà no 
pot veure; convertir dades 
i paraules dites de forma 

oral en text; convertir 
textos en àudios i vídeos; 

comprendre els sentiments 
i analitzar escenes a partir 

d’objectes (Informe AP, 
2017).

Tanmateix, implementar solucions 
basades en la IA també requereix 
“el desenvolupament d’una visió 
estratègica, d’una inversió econò-
mica, de la conformació d’equips 
interdisciplinaris i de la recerca 
d’aliances amb organitzacions 
educatives i tecnològiques” (Pro-
digioso volcán, 2020: 37), així com 
la participació i valoració humanes, 

ja que en el periodisme entren pro-
cessos d’exploració, anàlisi, comu-
nicació i presa de decisions que no 
estan inclosos en el camp de la in-
tel·ligència artificial” (Tejedor et al., 
2021: 107).  

García i Vizoso (2021: 5) incideixen 
en el fet que l’“automatització, 
robotització, intel·ligència artificial i 
machine learning són, sens dubte, 
els quatre conceptes que guien la 
integració de l’alta tecnologia en 
el dia a dia del periodisme. Cada 
vegada són més els mitjans de 
comunicació que integren aquestes 
pràctiques a les seves estratègies 
amb l’objectiu d’agilitar, simplificar 
i fer més eficaços els seus 
processos de producció”. En l’ús 
d’aquestes pràctiques juguen un 
paper molt important els laboratoris 
de periodisme, que s’han imposat 
com fórmules d’innovació en 
els mitjans (Salaverría, 2015), 
convertint-se en refugis del 
periodisme de dades i investigació. 
L’informe Tech Trends Report (2021) 
enumera diverses aplicacions de 
la IA susceptibles d’impactar en 
l’activitat periodística: la futura 
comprensió lectora automàtica, la 
comprensió del llenguatge natural, 
la generació del llenguatge natural, 
la perfecció i compleció d’imatges 
o la visió automàtica predictiva.

En línies generals, l’ús de la IA 
permetria al periodista poder aug-
mentar la producció de continguts, 
identificar esdeveniments d’interès 
periodístic per a la seva posterior 
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difusió, lluitar contra la desinformació, detectar la gestió de perfils de xar-
xes socials per adaptar-se a les preferències dels usuaris i obtenir una 
precisió i objectivitat més grans amb les funcions de cerca i classificació.

Detecció de notícies d’última hora
#1

La IA, per mitjà de la recollida i caracterització de 
les dades, la selecció segons categories i l’agrupació 
estructural, és capaç de rastrejar desenes de fonts (com 
ara xarxes socials i comentaris) o detectar notícies 
d’última hora per paraules clau que es repeteixen a 
temps real. En aquesta línia, hi ha diferents aplicacions 
comercials com Dataminr, News Tracer de Reuters, 
NewsWhip d’Associated Press, Bertie de Forbes, 
Quakebot de Los Angeles Times o Social Media Radar.

#2
Generació automàtica 
de textos periodístics 

Utilitzar la IA per a la generació automàtica de textos 
permet l’estalvi de temps i recursos. El resultat ofereix 
més contingut serialitzable i periodistes amb més temps 
per dedicar-se a tasques més qualitatives. “Tanmateix, 
la qualitat, la responsabilitat i l’ètica continuen sent els 
valors que impulsen la defensa de la tasca insubstituïble 
del periodista” (Tejedor et al., 2021: 119). Els àmbits en 
els quals és més fàcil d’aplicar són els esdeveniments 
esportius, les informacions meteorològiques, les de 
caràcter econòmic i les relatives als resultats electorals. 
Alguns sistemes d’automatització de textos són 
Heliograf de The Washington Post, Ciborg de Bloomberg, 
Wordsmith de l’empresa Automated Insights, Quill, 
desenvolupada per Narrative Science, Syllabs o Editor 
de The New York Times.

En concret, la IA resulta de gran utilitat en la:
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#3
Personalització de la informació

Atès que el consum de la informació està canviant cap 
a una manera més selectiva, en què l’usuari té més 
capacitat de decisió, els mitjans estan començant a 
aplicar la personalització en els titulars, en el mateix 
text, a les portades, en el temps de lliurament, o 
mitjançant recomanacions personalitzades a les 
seccions o enviament de notificacions push. Aquest ús 
de la IA permet la diferenciació dels productes davant 
la competència, una retenció més gran del lector en els 
continguts i una fidelització més gran dels usuaris. 

#4
Lluita contra la desinformació

El fenomen de la desinformació i les seves diferents 
manifestacions (notícies falses, contingut enganyós, 
informació manipulada, discurs de l’odi, etc.) és gran, 
però la IA pot ser de molta utilitat per combatre’l. Així, 
com assenyala Flores-Vivar (2019), la IA, mitjançant 
l’ús de bots, és una de les iniciatives que aporta més 
rapidesa i eficiència en la detecció de notícies falses. 
Moltes de les eines de fact-cheking que s’estan creant es 
basen en processos d’intel·ligència artificial. En aquesta 
línia, destaquen Factmata, Claimbuster, TweetDeck, 
Factstream o Hoaxy, entre d’altres.

Imatge 2. Eines d’intel·ligència per a periodisme

Font: elaboració pròpia.
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La IA ha arribat per transformar el 
periodisme, obrint nous camins fins 
ara inesperats. A mesura que les 
redaccions van implantant aquesta 
tecnologia van sorgint nous 
reptes i desafiaments, molts d’ells 
relacionats amb l’ètica de la mateixa 
professió. Suposa l’aplicació de la 
tecnologia intel·ligent la conquesta 
de la tan anhelada objectivitat 
completa? (Nortes, 2019). Arribarà 
algun moment en què les màquines 
puguin substituir els periodistes? 
El seu ús ha generat debats que 
recullen la substitució de l’individu 
per la màquina (Bostrom, 2014; 
Villoro, 2015) - i que es traslladen 
al camp de l’ètica-, la veracitat 
de continguts i la creació de 
noves esferes de control sobre la 
informació que es publica (Túñez; 
Toural; Frazão, 2020). Tot això 
en un context on, com explica 
Whittaker (2018), el creixent pes 
de la tecnologia en la indústria 
informativa ha incrementat el 
valor de les decisions comercials 
en detriment de les qüestions 
periodístiques. Segons Martínez 
Sánchez (2012), el periodisme 
podria patir una crisi fruit de la 
falta d’adaptació motivada per un 
canvi massa ràpid, en una sola 
generació. Dörr i Hollnbuchner 
(2017) estructuren les diferents 
qüestions ètiques que entren en 
joc en tres esferes: organitzacional, 
professional i social; i en tres 
etapes del procés de producció de 

la informació: recollida de dades, 
elaboració i difusió. Vocento Media 
Lab (2017) distingeix entre els riscos 
ètics (els relacionats amb l’absència 
de transparència i amb la difamació 
i la pèrdua de valors), la disrupció en 
els fluxos de treball a les redaccions, 
el risc de la conversió del periodisme 
en màrqueting i l’augment de la 
bretxa d’habilitats. 

Aquesta nova pràctica periodística 
“proporciona una sèrie de reptes 
que passen per garantir la intimitat 
i privacitat de les persones, con-
trastar les informacions produïdes 
per la tecnologia emergent, formar 
els professionals de la informació 
en el seu ús i aplicació, fomentar 
la transparència en la seva ocupa-
ció, detectar i controlar els biaixos 
de l’algoritme i no perdre de vista el 
sentit de compromís i responsabili-
tat social del periodista” (Ufarte et 
al., 2021: 678). Per a Ufarte i Man-
fredi (2020: 61), l’impacte positiu de 
la IA en el periodisme “se cimenta 
sobre el discurs de l’objectivitat: la 
provisió d’informació i anàlisi, la in-
terpretació de la realitat, i fins i tot 
els gèneres d’opinió tenen aquest 
propòsit aspiracional, això és pro-
porcionar informació i interpretació 
sustentada sobre fonts, fets com-
provats i contrast de veus. Així, la 
missió del periodisme consisteix en 
l’explicació de la realitat i la cons-
trucció de significats i no en l’amun-
tegament de xifres”. 

REPTES QUE LA IA PLANTEJA AL PERIODISME
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En aquest procés, un dels grans 
protagonistes són els algoritmes. 
Segons l’informe d’Associated 
Press The future of augmented 
journalism: a guide for news room 
in the age of smart machines (2017), 
la IA és una tecnologia dissenyada 
per humans i els algoritmes són 
susceptibles de cometre els 
mateixos errors i biaixos que les 
persones. L’estudi Problemes 
ètics i jurídics relacionats amb la 
IA en premsa (2018) ja planteja 
que la precisió del periodisme 
automatitzat podrà ser possible 
quan els algoritmes base estiguin 
lliures de biaixos ideològics i els 
programadors no distorsionin 
les dades. La desinformació pot 
generar un “fenomen complex 
que requereix la col·laboració de 
diferents actors cap a un mateix 
objectiu comú, tal com recull la 
UNESCO, basat en el dret de la 
ciutadania d’accedir a informació 
de qualitat” (Tejedor et al., 2021: 
299).

El “periodisme artificial” no treba-
lla sol amb la realitat definida, sinó 
que actua amb una realitat codifi-
cada formada per dades sobre la 
qual actuen els algoritmes i que 
posen en evidència quatre aspec-
tes que afecten de ple a la profes-
sió: la capacitat de la IA per arribar 
a substituir la part cognitiva del tre-
ball periodístic i codificar-la algorít-
micament, l’execució i transparèn-
cia dels processos d’elaboració de 
les bases de dades, els biaixos i re-
gles de construcció dels algoritmes 

i la implicació de bots en la possible 
generació de notícies i relats falsos.
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Més coneixement
#1

Hi ha una sensació compartida al sector que els 
professionals de la comunicació haurien de començar 
a aprofundir en el coneixement i aplicació d’aquesta 
tecnologia, ja que els afectarà substancialment, tant en 
les rutines del seu treball com en els seus coneixements 
i habilitats requerides. En aquest sentit, es planteja la 
necessitat d’un estudi més gran de la matèria en l’àmbit 
acadèmic.

#2
Necessitat de transparència

En qui recau la responsabilitat de les peces informatives 
elaborades mitjançant algoritmes? Haurien de ser 
transparents els criteris pels quals s’elaboren i publiquen 
aquest tipus de notícies automatitzades? S’haurien 
d’especificar els textos que han estat elaborats per bots? 
El treball dels periodistes podria insistir en el contrast de 
la informació produïda automàticament.

#3
Garantia de privacitat

L’ús de la IA per a la personalització del contingut 
posa sobre la taula la necessitat i el deure de garantir 
la intimitat i privacitat dels usuaris. Els mitjans, haurien 
d’establir unes directrius sobre què es pot automatitzar 
i què no? Es planteja així el possible desenvolupament 
d’un marc ètic d’IA i periodisme que inclogui codis de 
conducta per a programadors i periodistes.

En concret, els reptes que la IA planteja al periodisme són:
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#4
Fake News

La intel·ligència artificial lliure de biaixos és un dels 
grans reptes. S’ha demostrat que els algoritmes tenen 
biaixos que poden acabar llastant la credibilitat del 
mitjà. En l’actualitat s’estan desenvolupant iniciatives 
i estàndards destinats a abordar aquest problema. La 
creació de fake news és un problema que ha motivat el 
naixement de nous perfils periodístics, els coneguts com 
a fact-chekers o verificadors de la informació. En aquesta 
modalitat els algoritmes són els principals aliats per al 
treball de verificació.

#5
Autoria

La generació de treballs per mitjà de la intel·ligència 
artificial podria tenir implicacions molt importants per 
als drets d’autor. Països com la Xina ja han determinat 
que “un treball generat per intel·ligència artificial està 
qualificat per estar protegit pel copyright”. Atès que les 
IA no escriuen soles i necessiten inputs introduïts pels 
humans, què s’hauria de protegir, la intervenció humana 
o el resultat final? El paper del periodista podria passar 
de productor a supervisor de les notícies elaborades per 
l’algoritme. 

Component ètic
#6La ràpida evolució dels sistemes d’IA i la seva gradual 

incorporació a les redaccions ha fet que els acadèmics 
considerin necessari adaptar el Codi Deontològic 
de la FAPE (Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya) per adaptar-lo al periodisme amb la IA, 
recollint sempre els Principis Internacionals d’Ètica 
Professional del Periodisme de la UNESCO tenint en 
compte que, com subratlla el Parlament Europeu (2019), 
“cal garantir un alt nivell de seguretat, protecció i intimitat 
respecte a les dades utilitzades per a la comunicació 
entre les persones i els robots i la intel·ligència artificial”.
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10 Reflexions

“Rastrejar una història en dades requereix habilitats tècniques 
especialitzades (per realitzar el processament de dades), així com 

experiència periodística (per definir la idea de la història i elaborar 
una prosa apropiada). Un projecte de periodisme computacional 

reeixit podria descriure’s com un que utilitza el pensament 
computacional per tancar una bretxa de coneixement.”

Meredith 
Broussard 

2014

“Atès que els costos dels sistemes de processament de llenguatges 
naturals són baixos comparats amb els dels periodistes, el periodisme 
algorítmic pot ser rendible per la possibilitat de generar notícies en 

diversos idiomes i assolir una audiència més àmplia i nous mercats.”

Konstantin 
Nicholas 

2016

“És deure i tasca del periodista, tant en l’actualitat com en un futur 
immediat, transmetre i ‘traduir’ amb un llenguatge intel·ligible 

els avenços tecnològics en IA que tant estan commocionant certs 
sectors de la societat, que es poguessin considerar més febles i 

menys predisposats al canvi. Així mateix, haurà de transmetre els 
seus avantatges i inconvenients de manera adequada.”

Idoia 
Salazar 
2018

“Entre les pràctiques emergents del periodisme centrades en 
les dades, cap no sembla ser tan potencialment disruptiva com 
el periodisme automatitzat. La creixent capacitat dels textos 

noticiables escrits a màquina presagia noves possibilitats per a 
un terreny informatiu en expansió que supera les capacitats de 

producció dels periodistes humans.”

Matt 
Carlson 
2015

“Si el periodisme ha de ser cíborg, els robots han de formar part de 
la panòplia dels professionals; màquines que els ajudin a augmentar 

la potència i l’abast del seu periodisme, i no rivals que posen en 
perill els seus llocs de treball.”

José
Cervera 
2017



MAPA 02 Reptes

52

“El desenvolupament d’algoritmes que creen bots, ens 
obliga a comprendre una sèrie de casos on els algoritmes, 
l’automatització i la intel·ligència artificial poden millorar 

el periodisme, com en la recerca computacional d’històries i 
la producció automatitzada de contingut. És evident que els 

periodistes han de desenvolupar un ull crític per veure els pros 
i els contres dels algoritmes i el seu ús en el periodisme i en la 
societat en general. Igual d’important és tenir coneixements 

sobre com s’implementen els algoritmes de notícies i com 
s’implementen en el treball.”

Jesús 
Miguel F. 
Vivar 
2019

“Per fi, l’anomenat periodisme computacional estaria centrat en 
l’aplicació de la informàtica i el pensament computacional en les 
pràctiques d’esbrinament, construcció de significat i presentació 

de la informació, més que en l’ús de dades o mètodes de les 
ciències socials. Dos conceptes resulten claus en aquest vessant: 

abstracció i automatització.”

Marcelo 
Kischinhevsky 

 2020

“Les tasques essencials en un treball periodístic de qualitat, com 
ara la investigació o la verificació, recauran sobre el periodista 

mentre que les màquines exerciran els treballs més rutinaris 
relacionats amb el processament de les dades.”

Neil 
Thurman

2019

“La intel·ligència artificial reorientarà els editors i periodistes 
cap a un contingut de valor agregat: periodisme de llarga durada, 

entrevistes, anàlisis, periodisme basat en dades i periodisme 
d’investigació.”

Francesco 
Marconi 
2020

“Els rols de professionals i màquines a les redaccions entren en una 
etapa de redefinició, on les empreses s’enfronten al repte de conjugar 

l’automatització en informacions periodístiques i comercials.”

Rubén 
Rivas-de-

Roca 
2021
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10 NOTÍCIES QUE CONVIDEN A LA REFLEXIÓ
Coneixedors dels desafiaments que proposa la IA i els dubtes que genera, 
no només en l’àmbit periodístic, sinó en la nostra vida en general, compartim 
una sèrie de notícies per reflexionar junts entorn d’aquesta tecnologia. 
Resulta crucial no deixar de fer preguntes. Aquesta selecció de notícies 
dona forma a alguna d’elles.

La inteligencia artificial seguirá 
cambiando el mundo

Inteligencia artificial: 
entre el mito y la realidad

Robot Journalism? The Future Of Artificial 
Intelligence In The Journalism Industry

This article is more than 1 year old
A robot wrote this entire article. Are you 

scared yet, human?

“La tecnología no tiene ética, pero la 
humanidad depende de ella”

Alfabetización en datos, una habilidad que va 
a ser muy demandada por el mercado laboral 

en los próximos años

#1

#3

#5

#2

#4

#6

https://retinatendencias.com/observatorio-retina/la-inteligencia-artificial-seguira-cambiando-el-mundo/
https://retinatendencias.com/observatorio-retina/la-inteligencia-artificial-seguira-cambiando-el-mundo/
https://es.unesco.org/courier/2018-3/inteligencia-artificial-mito-y-realidad
https://es.unesco.org/courier/2018-3/inteligencia-artificial-mito-y-realidad
https://www.journoresources.org.uk/robot-journalists-ai-journalism-future/
https://www.journoresources.org.uk/robot-journalists-ai-journalism-future/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.html
https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.html
https://www.20minutos.es/noticia/4977302/0/la-alfabetizacion-en-datos-sera-una-habilidad-muy-demandada-por-el-mercado-laboral-en-los-proximos-anos/
https://www.20minutos.es/noticia/4977302/0/la-alfabetizacion-en-datos-sera-una-habilidad-muy-demandada-por-el-mercado-laboral-en-los-proximos-anos/
https://www.20minutos.es/noticia/4977302/0/la-alfabetizacion-en-datos-sera-una-habilidad-muy-demandada-por-el-mercado-laboral-en-los-proximos-anos/
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Más allá de Lola Flores: el peligro para los 
ciudadanos y para la democracia de los vídeos 

falsos hiperrealistas

Inteligencia artificial: el tren de la 
transformación económica

Antonio Torralba, investigador del MIT: “No 
creamos máquinas inteligentes para que sean 

independientes, sino para mejorarnos”

Un método pionero para diseñar 
algoritmos éticos y responsables

#7

#9

#8

#10

https://elpais.com/tecnologia/2021-01-30/mas-alla-de-lola-flores-el-peligro-para-los-ciudadanos-y-para-la-democracia-de-los-videos-falsos-hiperrealistas.html
https://elpais.com/tecnologia/2021-01-30/mas-alla-de-lola-flores-el-peligro-para-los-ciudadanos-y-para-la-democracia-de-los-videos-falsos-hiperrealistas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/22/opinion/1647964120_905269.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/22/opinion/1647964120_905269.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-25/antonio-torralba-investigador-del-mit-no-creamos-maquinas-inteligentes-para-que-sean-independientes-sino-para-mejorarnos.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-25/antonio-torralba-investigador-del-mit-no-creamos-maquinas-inteligentes-para-que-sean-independientes-sino-para-mejorarnos.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-25/antonio-torralba-investigador-del-mit-no-creamos-maquinas-inteligentes-para-que-sean-independientes-sino-para-mejorarnos.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-02-02/un-metodo-pionero-para-disenar-algoritmos-eticos-y-responsables.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-02-02/un-metodo-pionero-para-disenar-algoritmos-eticos-y-responsables.html
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“Algunes persones anomenen això intel·ligència artificial, però la realitat 
és que aquesta tecnologia ens millorarà. En lloc d’intel·ligència artificial, 

crec que augmentarem la nostra intel·ligència”
Ginni Rometty

MAPA 03 – MAPPING DE CASOS

La IA al món

MAPPING DE CASOS: 
COM EL MÓN PERIODÍSTIC 
UTILITZA LA IA

La utilització de la IA ja és una realitat 
en els mitjans de comunicació. 
A continuació, es presenta un 
recorregut per diferents fites que 
permeten comprendre l’evolució 
i el desenvolupament de la IA des 
de la primera notícia creada amb 
aquesta tecnologia.

El primer en utilitzar la 
IA va ser Los Angeles 
Times (EstatsUnidos), 
que el març de 2014 

va publicar una 
notícia sobre un 

terratrèmol elaborada 
pel programari de 

Quakebot.

El mateix 2014, Associated 
Press va utilitzar 

Wordsmith, d’Automate 
Insights, per generar 

textos sobre els informes 
de guanys trimestrals 

d’aproximadament 3.700. 
empreses.

Imatge 3. Notícia automatitzada creada per 
Quakebot

Font: Captura de pantalla del web de Los Angeles Times.
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El 2016, The Washington Post va començar a utilitzar l’eina 
Heliograf per als continguts esportius i econòmics.

També el 2016, Forbes va 
començar a treballar amb 

la companyia Narrative 
Science per elaborar aquests 

mateixos continguts.

A la Xina, 
el Southern 

Metropolis Daily 
ha experimentat 

amb un robot 
capaç d’escriure 

textos periodístics, 
denominat Xiao Nan.

Per la seva part, el diari 
nord-americà Quartz 

ha desenvolupat robots 
conversacionals en el seu 

Quartz Bot Studio per ajudar 
els seus periodistes.

El diari South China Morning 
gestiona continguts i estratègies 

amb dades obtingudes de 
comportaments dels seus lectors i 
l’agència de notícies Xinhua News 

es va convertir en la primera en 
utilitzar l’any 2018 presentadors de 

notícies virtuals.

Imatge 4. Procés d’automatització del contingut per mitjà d’Heliograf 

Font: Captura de pantalla del web de The Washington Post.
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Yonhap, la principal agència de notícies de Corea del Sud, 
utilitza Soccerbot per generar contingut esportiu. Només 
en la temporada 2016-2017 va produir al voltant de 380 

articles automàtics.

Reuters també va utilitzar softwares avançats d’escriptura 
automàtica per informar amb notes breus sobre resultats de 
competicions esportives i per crear visualitzacions de dades.

A Europa, The Guardian va publicar el 2020 el primer article 
d’opinió escrit íntegrament per una intel·ligència artificial 

utilitzant GP7-3, un generador de llenguatge d’intel·ligència 
artificial oberta que aprèn de les quantitats d’informació a 

internet.

Imatge 5. Primer article d’opinió escrit amb IA

Font: Captura de pantalla del web de The Guardian.



MAPA 03 mapping de casos

59

En aquest mateix país la Press 
Association, en col·laboració 

amb URBS Media i per mitjà del 
finançament de Google Digital 

News Initiative, ha desenvolupat 
RADAR (Reporters and Data 
and Robots) l’única agència 
del món de notícies locals 

automatitzades.

També al Regne 
Unit, el laboratori 
de notícies de la 
BBC treballa amb 

el programari 
SALCO (Semi 

Automated Local 
Content) per cobrir 

notícies locals.

A Alemanya diaris com Der Spiegel o Fupa.net també recorren 
a l’automatització per redactar informacions esportives.

El diari suec Svenska Dagbladet utilitza la IA per crear 
portades personalitzades de la seva pàgina web a partir d’un 
algoritme que fa servir dades proporcionades pel periodista.

El mitjà públic finlandès Yleisradio ha creat el primer 
assistent virtual de notícies del món denominat Voitto, que fa 

recomanacions intel·ligents de notícies.

Imatge 6. Notícies automatitzades creades pel programari SALCO

Font: Captura de pantalla del web de BBC News.
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A Espanya, El País, en 
col·laboració amb Google, 

va gestionar els comentaris 
dels seus lectors digitals i va 
crear un bot a la xarxa social 

Facebook Messenger per 
informar sobre les eleccions 
presidencials de França el 

2017.

Un altre laboratori, el d’El 
Confidencial, va crear Ana 
Futbot, un bot que publica 
cròniques automàtiques de 
partits de futbol de segona 
divisió B i Polibot, un bot 
de Telegram per cobrir les 

eleccions presidencials 
espanyoles de l’any 2016.

També a Espanya, el 
laboratori de Vocento, 

VocentoMediaLab, va llançar 
el 2017 el projecte Medusa, 
que va experimentar amb 

models de periodisme 
robot per generar de forma 
automatitzada continguts 

d’aproximadament 800 
platges espanyoles i de 

totes les estacions d’esquí 
d’Espanya, Andorra i el 

Pirineu Francès.RTVE està treballant en la 
verificació de notícies amb la 
seva plataforma VerificaRTVE 

i la seva àrea d’innovació, 
en aliança amb l’empresa 
tecnològica Monoceros 
Labs, encarregada del 
desenvolupament del 

projecte d’assistents virtuals, 
està aconseguint millores en 
el desenvolupament del seu 

assistent virtual.

Imatge 7. Cròniques automatitzades creades per Ana Futbot

Font: Captura de pantalla del web d’El Confidencial. 
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A l’Argentina destaca Chequedado, amb la creació del seu 
Chequeabot per agilitar el procés de verificació de dades. El 
bot, desenvolupat sobre Azure, de Microsoft, es basa en el 
processament de llenguatge natural i el Machine Learning.

En el cas del Perú, el mitjà d’investigació Ojo Público va 
desenvolupar la seva pròpia eina d’intel·ligència artificial, 

Funes, un robot que facilita l’anàlisi de dades a la recerca de 
possibles casos de corrupció.

Infobae, també de l’Argentina, recorre a la IA per a la generació 
automàtica de continguts informatius, gràcies a Gabriele, 

programa també utilitzat pel mitjà esportiu xilè En Cancha.

El Tiempo de Colòmbia ha desenvolupat un algoritme de 
recomanació de continguts personalitzats per a usuaris 
registrats. Així mateix, el mitjà es val d’algoritmes per a 
millorar les seves taxes de subscripció digital i impresa.

Imatge 8. Funcionament de FUNES

Font: Captura de pantalla del web d’OjoPúblico.
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Imatge 9. Mitjans de comunicació que utilitzen la Intel·ligència Artificial

Font: elaboració pròpia.

Verificat de Mèxic, gràcies a l’eina PinPoint, de Google, 
automatitza i estalvia temps en el procés de verificació de dades.

El mijtà mexicà El Financiero, per la seva banda, utilitza la IA 
per a creació automatitzada de continguts financers.

Al Brasil, AOS Fatos ha desenvolupat el seu Radar Aos Fatos, 
una eina d’intel·ligència artificial per a la detecció de contingut 

potencialment enganyós que circula en xarxes socials.

A continuació, es presenta un mapping 
d’experiències mundials que utilitzen la IA 
per a diferents etapes del procés periodístic. 
El projecte ha creat un mapa interactiu sobre 
tecnologia GoogleMaps accessible per mitjà 
de codi QR. A continuació, es presenta una 
taula resum d’aquest mapping mundial.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qva1-_XzHNiap-oO_wD518ZLQzPnCANB&hl=es&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qva1-_XzHNiap-oO_wD518ZLQzPnCANB&hl=es&ll=4.971584319299612%2C153.81737235000003&z=2
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“A voltes, una tarda qualsevol, la tendresa s’instal·la a les paraules”

Miquel Martí i Pol
Vint-i-set poemes en tres temps

MAPA 04/
MITJANS DE PROXIMITAT CATALANS DAVANT LA IA

Catalunya

LA INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL EN EL 
PERIODISME DE 
PROXIMITAT
En els últims anys el periodisme 
local s’ha enfrontat a múltiples 
reptes, arran, principalment, de “la 
disminució del nombre de lectors, la 
pèrdua d’ingressos i la concentració 
mediàtica” (Rivas de Roca et 
al., 2020: 3). La crisi del model 
tradicional, unida a l’econòmica, 
va deixar sense ocupació més de 
12.000 professionals (Negreira et 
al., 2020). Com apunta Cucarella 
(2020), l’extinció progressiva de 
la premsa local en els propers 
anys o la seva substitució per 
mitjans fantasma (aquells que 
han perdut tants redactors que 
no poden cobrir adequadament 
les necessitats informatives dels 
seus territoris) és una amenaça 

molt real. Malgrat tot, sembla 
que no s’ha produït una pèrdua 
d’interès per aquesta informació 
local, ja que es postula com “una 
alternativa que satisfà la necessitat 
social d’una identitat autòctona 
davant l’homogeneïtzació cultural 
de la globalització i que garanteix 
la no-dependència del missatge 
comunicatiu respecte dels grans 
grups de poder mediàtic” (Rivas de 
Roca et al., 2020, p. 5). En aquest 
context d’audiències fragmentades, 
els mitjans locals, i en particular els 
digitals, poden ser els únics que 
aconsegueixin mantenir un elevat 
nivell de compromís per part dels 
seus públics (Leupold et al., 2018), 
ja que la informació de proximitat 
connecta amb la idea de servei 
públic atribuïda al periodisme 
(Jenkins i Nielsen, 2020). 

A nivell nacional, l’informe Digital 
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News Report (Newman, et al., 2020) 
ressalta “la bona valoració de la 
informació de proximitat a Espanya, 
ja que el 65% dels qüestionats 
estarien totalment interessats o molt 
interessats en les notícies locals 
i autonòmiques”, una dada que 
suposa 15,5 punts percentuals més 
respecte a la mitjana establerta en 
aquesta qüestió per a la resta dels 
40 països analitzats a l’esmentat 
informe. Els seus diaris i els seus 
llocs webs serien la principal font 
de notícies de proximitat, seguits 
per les televisions i els seus mitjans 
digitals. 

CATALUNYA: 
REPTES DIFERENTS PER A 
MITJANS DIVERSOS 
En el seu estudi “Algoritmes a les 
redaccions: Reptes i recomanacions 
per a dotar la intel·ligència artificial 
dels valors ètics del periodisme”, la 
investigadora Patricia Ventura cerca 
a fons quin és l’estat de la qüestió 
en un conjunt de mitjans catalans. 
L’estudi, impulsat pel Consell de 
la Informació de Catalunya, ha 
estudiat la situació a TV3, Catalunya 
Ràdio, La Vanguardia, El Periódico, 
RTVE Catalunya, Betevé, RAC1, 
Sport, Mundo Deportivo, Segre, 
El9Nou, Europa Press Catalunya, El 
Punt Avui, Diari de Girona, Diari de 
Tarragona, RAC105, ACN i Regió 7. 
Es tracta de mitjans de gran valor 
i trajectòria, encara que potser no 
representen l’ecosistema mediàtic 
que delimita la proximitat. Això 
és: les conclusions obtingudes 

–si bé d’interès estratègic– no 
es focalitzen en mitjans locals 
o comarcals. Són, en darrer 
terme, mitjans consolidats, amb 
un suport econòmic sòlid i amb 
una infraestructura i estructures 
redaccionals àmplies dins de l’actual 
conjuntura periodística. No obstant 
això, l’informe aboca resultats molt 
profitosos per a esbossar una visió 
panoràmica i per a advertir certs 
biaixos, potencialitats, debilitats i 
tendències.

Ventura apunta que al territori 
català els principals mitjans sí que 
han apostat per la integració de la 
IA en les fases de producció dels 
continguts periodístics. 
La investigadora destaca que 
l’aplicació d’aquesta tecnologia ha 
estat més gran en la fase prèvia a la 
creació dels missatges. En aquest 
sentit, la recerca i la detecció de 
tendències informatives, al costat de 
la compilació de dades, testimonis o 
altres atributs informatius, han estat 
les aplicacions més explotades. 
El 76,2% dels mitjans consultats 
reconeix que utilitza IA o altres 
sistemes algorítmics. D’ells, el 88,2% 
assenyala que utilitzen aquests 
desenvolupaments tecnològics en 
les fases de selecció de continguts, 
identificació de tendències o elecció 
de l’angle o enfocament dels seus 
continguts. Per la seva part, la 
recopilació d’informació, la creació 
de continguts o la distribució dels 
missatges se situen al voltant del 
50% (amb un 58,8%; un 47,1% i un 
52,9%, respectivament) dels casos 
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analitzats. 

Respecte als reptes, els mitjans 
consultats en l’estudi del CIC, 
al·ludeixen a la necessitat de 
preparar els seus equips, així 
com a la importància de definir i 
incorporar en els seus processos 
als nous perfils que es deriven 
d’aquest context tecnològic 
canviant. La decisió empresarial, 
des d’una perspectiva econòmica, 
és un altre element decisiu. Com 
apunta Ventura, “també resulta 
un repte important disposar de 
la capacitat d’encert a l’hora de 
determinar eines i pràctiques amb 
IA adequades, que justifiquin la 
inversió que requereixen” (2021: 
14). 

Els resultats i les conclusions 
d’aquest estudi, pioner en l’àmbit 
català, conviden a desenvolupar 
noves investigacions en el camp 
de trobada (o desacord) entre 
la IA i el periodisme. En aquest 
sentit, resulta crucial que aquests 
nous treballs articulin sinergies 
entre l’acadèmia i la indústria, i 
que siguin capaços d’analitzar 
quin és el panorama en un altre 
tipus de mitjans i emprenedories 
periodístiques que nodreixen 
l’escenari de la informació de 
proximitat: des dels mitjans locals 
als comarcals. L’impacte de la IA, 
si bé respon a directrius i objectius 
compartits, reclama processos i 
aproximacions diferents segons la 
naturalesa, l’envergadura i l’abast 
de cada mitjà. Ens trobem, en 

darrer terme, en un escenari gairebé 
ignot o, almenys, immergit en un 
procés de redefinició, reinvenció i 
conceptualització perenne. Tanmateix, 
el periodisme de proximitat no pot 
desaprofitar aquesta oportunitat que 
és, alhora, tan revolucionària com 
històrica. El principal interrogant 
resideix en el “com”.       

DE QUINA MANERA 
PODRIA EL PERIODISME 
DE PROXIMITAT AJUDAR 
LA IA?  
Per a Lecompte (2015) la robotització 
es podria ajustar a la perfecció als 
mitjans locals, ja que la informació 
mitjançant dades estructurals faria 
possible la reducció dels costos 
i la millora de la precisió de les 
peces informatives. Tenint en 
compte les qualitats intrínseques 
del periodisme de proximitat, 
la IA podria ser una gran aliada 
per fomentar aquestes bases: la 
personalització del contingut podria 
ajudar el receptor a conèixer el que 
passa en el seu entorn més proper 
i els periodistes podrien conèixer 
amb temps els fets assabentats, 
la qual cosa generaria un estret 
contacte amb l’usuari i la seva 
participació més gran. No obstant 
això, sembla llunyana la seva 
aplicació, atesos, en gran manera, 
els reajustaments econòmics que 
han patit derivats de les crisis. 

Algunes redaccions de mitjans 
locals dels Estats Units com a 
Local Labs, Hoodline o Hereford 
Times (Lindén, 2017; Wang, 2018), 
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han utilitzat els algoritmes per a 
produir informació de servei públic. 
A Europa, al Regne Unit la BBC 
explica amb el programari SALCO 
per a cobertures locals, que l’aplica 
en les seves diferents divisions 
territorials com són BBC Scotland, 
BBC Wales o BBC Northern Ireland. 
Així mateix, l’agència anglesa Press 
Association, en els anys 2018 i 
2019 va llançar un projecte pilot 
denominat RADAR (Reporters and 
Data and Robots) perquè 35 mitjans 
de proximitat produïssin continguts 
locals i hiperlocals automatitzats. 
D’altra banda, hi ha hagut 
nombrosos estudis acadèmics 
que han destacat com a exemple 
l’ocupació de la robotització en 
els mitjans locals del consorci 
Mittmedia a Suècia, “que en el 
període dels anys 2017 a 2020 van 
incrementar exponencialment el 
seu nombre de subscriptors per 
mitjà d’articles produïts per un bot 
(The Homeowners Bot) (Rivas de 
Roca, 2021). 

En aquest context, aquest 
treball prova de respondre 
els interrogants següents:

 Quina contribució pot fer 
la IA al periodisme de 
proximitat?

 Coneixen els mitjans 
locals i comarcals 
l’abast i les possibilitats 
de la IA?

 Quins obstacles frenen 
l’aterratge i eclosió de 
la IA en els mitjans de 
proximitat?

 És la IA un tema present 
a l’agenda temàtica 
de la premsa local i 
comarcal?

 Com valoren els directius 
de mitjans aquesta 
tecnologia?

Aquestes preguntes i altres que 
se’n deriven són decisives per a 
conèixer el grau de coneixement i 
acceptació que, des de la premsa 
local i comarcal de Catalunya, es té 
de la IA. L’apartat següent ofereix 
una aproximació a algunes claus 
per entendre l’escenari actual de la 
IA en el periodisme local i comarcal 
català.



MAPA 04 Catalunya

68

EL QUE OPINEN ELS DIRECTIUS

En el marc del projecte “El periodisme de proximitat davant el repte de 
la Intel·ligència Artificial” es va considerar fonamental conèixer l’opinió 
de directius de mitjans locals. Per això, es va aplicar un qüestionari en 
línia a directors de mitjans locals de Catalunya, amb la finalitat de recollir 
opinions i informació amb relació a l’estat de la implementació de la IA en 
el periodisme de proximitat, les oportunitats que ofereix, els reptes que 
exigeix i la seva viabilitat d’aplicació. Un total de 33 directors de mitjans 
van participar d’aquest qüestionari, que es va aplicar entre febrer i març de 
2022. Els resultats obtinguts es mostren a continuació:

#1  L’ús de tecnologies a les sales de redacció va en augment. 
Considera que la seva implementació contribueix a fer més 
eficient l’exercici periodístic?

Tots els directius de mitjans locals que van respondre el qüestionari consideren 
que la implementació de la IA en el periodisme contribueix a l’eficiència de 
l’exercici periodístic.

#2  Sap de què tracta la IA?

Considerable nombre de directius de mitjans locals que van respondre el 
qüestionari tenen coneixement sobre la IA. Tanmateix, crida l’atenció que gairebé 
la tercera part dels participants no entengui gaire sobre el tema.

#3
 Considera que per als mitjans de proximitat i els seus periodistes 
la IA és un tema d’interès?

Per a gran part dels directius la IA és un tema d’interès per als mitjans i els 
periodistes de mitjans de proximitat. Tot i així, una tercera part no opina el mateix.
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#4  Com defineix la IA?

Són diverses les idees que els directius de mitjans locals tenen sobre la IA. Gairebé 
la totalitat d’aquestes idees són de caràcter positiu. A continuació, algunes de 
les respostes:

· “Capacitat d’una màquina de realitzar tasques simples, rutinàries o 
repetitives que habitualment realitza una persona”.

· “L’ajuda de la màquina intel·ligent, programada.”
· “Una manera de millorar el treball a partir d’un programa informàtic”.
· “Un sistema informàtic capaç d’autoprogramar-se”.
· “Les coses que pot fer una màquina en detriment de l’ésser humà”.
· “Un tipus especial de sistema informàtic que intenta imitar el complex procés 

mental humà”.
· “És la tecnologia aplicada a noves tecnologies que fa que puguin comportar-

se com a intel·ligents, prendre decisions i recollir dades per a un ús 
intel·ligent d’aquestes”.

· “El conjunt de programació informàtica que permet elaborar càlculs 
complexos que la ment humana no és capaç de resoldre a curt termini”.

· “L’aprenentatge de les màquines per a millorar processos”.
· “Màquines amb capacitats pròpies dels humans”.
· “La conducta humana desenvolupada per màquines o sistemes”.
· “Processos informàtics basats en algoritmes que permeten reproduir 

funcions humanes i que intenten substituir el raonament humà”.
· “Qualsevol mitjà de gestió d’informació per mitjà d’un dispositiu amb forma 

humana, o amb una imitació de qualitats humanes”.
· “El que pugui fer millor una màquina, que no ho facin les persones per tal que 

aquestes puguin aprofundir millor en les seves aptituds”.
· “La IA recopila dades i resol problemes partint d’aquestes dades”.
· “Robòtica”.
· “Conductes que desenvolupi una màquina”.
· “IA és la derivada de dades i la seva manipulació”.
· “La intel·ligència vinculada amb dispositius electrònics”.
· “Robots que mitjançant l’ordinador gestionen les notícies”.
· “Una eina que pot ajudar a racionalitzar millor el temps necessari per escriure 

una notícia”.

#5  Com valora la incorporació de la IA en el periodisme de proximitat?
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Més de la tercera part de directius considera positiva la incorporació de la IA en 
el periodisme de proximitat. Tanmateix, a un percentatge semblant li resulta un 
tema indiferent. Així mateix, una quarta part va respondre que ‘depèn’ per les 
raons següents:

· “Depèn de la inversió que suposi en relació amb el resultat obtingut”.

· “Depèn de com es gestioni el treball en el departament de periodisme”.

· “El periodisme de proximitat no està preparat per a aquests recursos: és més 
bàsic”.

· “Perquè treballem tant sobre el terreny que les dades que obtenim són més 
precises”.

· “La IA no és ni bona ni dolenta, però cal veure la utilització que se li dona i les 
finalitats”.

· “Perquè ha d’anar acompanyada d’una preparació i disponibilitat adequada 
de la redacció”.

#6  Coneix algun mitjà que estigui implementant la IA?

Gairebé la totalitat de directors de mitjans locals indica que sí que 
coneix mitjans que utilitzen IA. Entre els mitjans que destaquen es 
troben el diari francès Le Monde i l’americà The Washington Post.

#7  Creu que la implementació de la IA modificarà les dinàmiques 
de treball de les redaccions?

La majoria dels directors de mitjans locals creu que la implementació de la IA 
en el periodisme provocarà canvis en la dinàmica de treball de les redaccions.
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#8
 Coneix els beneficis que podria tenir l’ús de la IA a les redaccions 
periodístiques?

Crida l’atenció que gran nombre dels directors de mitjans locals assenyali que 
no coneix els beneficis de la IA en el periodisme.

#9
 Sobre l’ús de la IA en el periodisme, dels aspectes següents, 
quin creu (ordre de l’1 al 5, sent 1 el més important) que és més 
positiu?

Entre els aspectes més positius de la implementació de la Intel·ligència Artificial 
en el periodisme, els directius consideren com a més positiva a la gestió de 
grans quantitats de dades. També dins dels aspectes més positius destaquen 
el suport de la IA en la detecció de notícies i la creació automàtica de textos. 
I entre els aspectes menys positius, els directius assenyalen la personalització 
de continguts.

#10  Sobre l’ús de la IA en el periodisme, dels aspectes següents, quin 
creu (ordre de l’1 al 5, sent 1 el més important) que és més negatiu?

En el cas dels aspectes negatius de la implementació de la IA en el periodisme, 
els directius assenyalen com a més negatiu l’impacte de la tecnologia en la 
reducció de llocs laborals, el rebuig de la plantilla a la seva incorporació i la seva 
dificultat de maneig i/o gestió. En relació amb aquest últim punt, els directius 
també agreguen com a negatiu el temps que s’invertiria en formar els periodistes 
en el maneig d’eines d’IA.
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#11
 Com creu que seria l’impacte de l’arribada de la IA en el model 
de negoci periodístic?

Per a gran part dels directius que van respondre el qüestionari, l’arribada de la 
IA en un mitjà generaria un impacte positiu en el model de negoci periodístic. 
Per a una quantitat mínima això causaria un impacte negatiu. Tanmateix, poc 
més de la tercera part de directius considera que l’arribada de la IA a un mitjà 
no generaria cap impacte en el model periodístic.

#12  Considera viable que els mitjans locals puguin treballar amb la IA?

Més de la meitat dels directius de mitjans locals considera inviable que la IA 
es pugui utilitzar en els mitjans locals. Així mateix, una quantitat considerable 
condiciona aquesta viabilitat a aspectes com ara:

· “Els costos associats que implica, ja que normalment els mitjans locals 
treballen amb pocs recursos.”

· “Si no existeix un bon fons monetari, inversors o subvencions accessibles, 
la seva implementació seria bastant complicada”.

· “Depenent de les tasques per a les que s’utilitzi”.

#13   Amb relació a la seva resposta anterior, creu que estarien disposats 
els mitjans de comunicació a invertir en tecnologia d’IA i a brindar 
una formació específica sobre IA als seus treballadors? 



MAPA 04 Catalunya

73

Gairebé la meitat dels directius que van respondre aquesta pregunta considera 
que, perquè els mitjans de comunicació inverteixin en tecnologia d’IA i hi formin 
els seus treballadors, cal tenir en compte:

· “Preu i disponibilitat”.
· “Costos i beneficis”.
· “L’abast del mitjà. Si el seu abast és petit, no necessitarà la IA”.
· “El suport de l’administració”
· “Si es disposa d’ajuts externs”.

#14  Creu possible aplicar la IA al mitjà que vostè dirigeix?

Gairebé la meitat de directius que van completar el qüestionari assenyala que no 
creu possible aplicar la IA al mitjà que dirigeix. Una tercera part, al contrari, indica 
que sí que seria possible aplicar-la. I una quantitat molt menor explica que la seva 
aplicació dependria dels costos econòmics.

#15
 Creu oportuna una formació sobre aquests desenvolupaments 
dirigida al periodisme de proximitat?

La majoria de directius de mitjans locals considera que la formació en l’àmbit 
periodístic sobre temes d’Intel·ligència Artifcial és oportuna.

#16
 Consideraria necessària la creació de sinergies o xarxes de 
treball entre altres mitjans locals per a treballar en nous formats 
que es basin en l’ús de la IA?

Gran part dels dirctivos veu necessària la creació de sinergies o xarxes de treball 
entre mitjans locals per treballar en nous formats que es basin en l’ús de la IA.
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CATALUNYA: 
LA GRAN OPORTUNITAT
En quin estat es troba la 
implementació de la nova 
tecnologia en el periodisme català? 
Segons l’Informe de la Comunicació 
a Catalunya 2017-2018 de l’Institut 
de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2019: 310), 
Catalunya és “una de les regions 
pioneres a Europa en la implantació 
d’un teixit d’empreses relacionades 
amb l’àrea de big data: El Big Data 
Center of Excellence Barcelona, 
un dels principals referents de 
l’ecosistema del big data català, 
va elaborar el 2018 un mapa de les 
113 empreses relacionades amb 
diferents àmbits de dades massives, 
situant Barcelona com un dels hubs 
amb més concentració d’empreses 
de tot Europa”. Tanmateix, sembla 
que l’ús del periodisme en aquesta 
xarxa és encara residual.

Un dels casos que han de ser 
esmentats en l’aplicació de la 
tecnologia IA és el relatiu al 
Periódico de Cataluña, per al que 
l’empresa Narrativa, l’any 2019, va 
elaborar 20.000 notícies a partir de 
les dades oficials del recompte de 
vots en la nit electoral del 10 de 
novembre. Així mateix, destaca 
també el diari Sport, mitjà que 
ha utilitzat el programari d’IA 
Gabriele per a la generació de 
contingut informatiu esportiu a 
partir de qualsevol font de dades 
estructurades. Per la naturalesa 
i estructura dels mitjans locals 

catalans, la implantació de la IA 
podria suposar una transformació 
en les seves redaccions i un 
impacte important en el model 
del seu negoci actual. ¿Coneix la 
premsa local i comarcal catalana les 
possibilitats que la IA els pot oferir 
per millorar la seva gestió i abast 
com a mitjans de comunicació? 
Quin ha de ser el full de ruta a 
seguir? Quins avantatges i perills 
comporta la seva incorporació?

El treball conjunt entre acadèmia 
i indústria és decisiu per a definir 
dinàmiques i establir pautes 
de treball a partir de propostes 
estratègiques que el periodisme 
de proximitat exigeix a nivell 
tecnològic. En aquest sentit, la 
creació de xarxes d’intercanvi entre 
mitjans i grups d’investigació és 
vital per tal de fomentar la sinergia.

En aquest context, la definició de 
plans de formació i de reciclatge 
continuat és vital. Per tant, la 
inversió que reclama la IA no 
és únicament en infraestructura 
tecnològica. És, especialment, una 
inversió en formació i capacitació. 
S’hi uneix que la IA genera nous 
perfils i necessita professionals 
dotats de competències i habilitats 
àmplies i diverses que, sense 
renunciar als principis fundacionals 
del periodisme, incorporin les 
dinàmiques que exigeix aquest 
tipus de desenvolupament 
tecnològic en la seva hibridació 
home-màquina.
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“L’única manera d’assegurar-se que no perdi la seva feina amb l’arribada 
de la IA, és fer una cosa que la IA no pot fer, i l’únic que la intel·ligència 
artificial no pot fer, però un humà pot, és ser original. Per tant, fes una 

cosa original i cap IA no podrà substituir-te”

Abhijit Naskar

MAPA 05/ PERFILS I TASQUES

Formació i aprenentatge

PERFILS I 
COMPETÈNCIES
La formació dels periodistes 
ha constituït un desafiament 
permanent de les facultats de 
comunicació i de les escoles de 
periodisme. La irrupció d’internet, 
especialment, va generar un 
impacte directe en el disseny 
curricular dels plans d’estudi de 
molts centres universitaris i, per 
tant, va exigir als mateixos mitjans 
emfatitzar la seva aposta pels plans 
de formació dels seus equips. 
En el context espanyol, la tesi 
doctoral titulada “L’ensenyament 
del ciberperiodisme en les 
llicenciatures de periodisme 
d’Espanya”, desenvolupat per 
Santiago Tejedor, va ser el primer 
treball d’investigació que analitzava 
les necessitats formatives del nou 
escenari, mentre descrivia les 

exigències i les transformacions 
que el ciberespai demandava en el 
disseny de la formació dels futurs 
professionals del periodisme. 
Aquest treball, que va aparèixer 
en mitjans com La Vanguardia o 
El Periódico de Catalunya com 
la primera tesi doctoral sobre la 
matèria, incidia en la necessitat 
de revisar de manera permanent 
els plans d’estudis de l’àmbit del 
periodisme i la comunicació (Tejedor, 
2006). A més, des d’una aposta per 
la media literacy, advertia de l’error 
de focalitzar els esforços únicament 
en qüestions instrumentals i 
tècniques, i reclamava un esforç 
de reflexió, anàlisi i ideació 
centrat en els conceptes, els 
processos i la importància dels 
valors fundacionals de la professió 
(Tejedor, 2007). Posteriorment, 
diversos autors, entre els que 
destaquen Ramón Salaverría, de la 
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Universitat de Navarra (Salaverría, 2019); o Pilar Sánchez, de la Universitat 
de Valladolid, han reflexionat, des de diferents perspectives i enfocaments, 
sobre les transformacions i les necessitats vinculades amb la formació 
dels futurs periodistes. És, en darrer terme, un àmbit que ha generat un 
patrimoni d’estudis i publicacions de gran valor, entre ells, els més recents 
són els de Masip et al. (2022), Sánchez i Tejedor (2022), entre d’altres. 

La Intel·ligència Artificial obre un escenari o complementa l’anterior amb 
transformacions que no són matisos sinó canvis profunds en diferents 
moments del procés periodístic i que, sens dubte, exigeixen una redefinició 
del perfil del periodista a nivell d’habilitats i competències. Partint 
d’això, aquest estudi ha entrevistat diferents periodistes, investigadors i 
divulgadors que, en els últims anys, han investigat sobre la IA i/o la seva 
connexió amb diferents facetes del periodisme. En tots els casos, es va 
tractar d’entrevistes semiestructurades que van abordar tres grans temes: 
“habilitats i competències”, “nous perfils” i “transformació de redaccions”. 
D’aquesta manera, entre els mesos de gener i maig de 2002, es van dur a 
terme entrevistes amb els professionals següents:

Llistat d’entrevistats:

· Ramón Salaverría Universitat de Navarra

· Pilar Sánchez Universitat de Valladolid

· Patricia Ventura Pocino Universitat Autònoma de 
Barcelona

· Pere Vila RTVE

· Jesús Flores Universitat Complutense 
de Madrid

· Ainara Larrondo Universitat País Basc

· Xavier Ortuño Sport

· David Dusster La Vanguardia
Font: Elaboració pròpia (2022).

La Intel·ligència Artificial (IA) introdueix canvis i requereix transformacions 
inusitades fins ara. Tanmateix, com apunta el professor i investigador 
Ramón Salaverría, de la Universitat de Navarra, ens situem en un escenari 
que comparteix elements amb l’etapa d’irrupció dels cibermitjans. A més, 
Salaverría incideix en la importància de comprendre l’abast real de la IA. 
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Això és: la major part del focus 
d’ús d’aquesta tecnologia s’està 
centrant a perfilar audiències, 
analitzar patrons de conducta dels 
usuaris i valorar aspectes financers. 
L’àmbit de creació de continguts 
a partir d’IA existeix, però no és 
l’únic ni el més desenvolupat a 
data d’avui. Existeixen sistemes 
de producció automàtica de 
continguts especialment en àmbits 
com la informació econòmica, 
l’esportiva, l’actualització “minut a 
minut”, la meteorologia o les dades 
sísmiques... però queda molt 
terreny per recórrer en un altre tipus 
de continguts i la seva possible 
connexió amb la IA. Salaverría, que 
incideix en els nous territoris de 
les “múltiples pantalles”, subratlla 
que els conceptes tradicionals 
del periodisme segueixen tenint 
vigència i valor. “Les qualitats 
clàssiques del periodisme es tornen 
més necessàries que mai perquè 
els processos s’han accelerat. 
La verificació i el contrast, per 
exemple, són tasques d’una 
importància renovada”, afegeix 
(Salaverría, 2022). En aquest 
context, l’investigador destaca, 
d’una banda, el valor estratègic per 
als periodistes de poder analitzar 
i interpretar dades. “El periodista, 
davant el gran volum de dades 
que es generen, ha de ser capaç 
de prendre decisions” (Salaverría, 
2022), matisa. A l’anterior, Salaverría 
hi afegeix la competència lingüística 
del periodista que és crucial en un 
escenari marcat per l’automatització 
en la generació dels continguts a 

partir d’algoritmes i dinàmiques 
tecnològiques connectades amb 
la morfosintaxi, la gramàtica i 
les estructures lingüístiques que 
requeriran un detallat procés de 
curació: filtratge, revisió, contrast, 
edició i coherència.

Pilar Sánchez, docent i investiga-
dora de la Universitat de Valladoli-
dad, especialitzada en perfils pro-
fessionals, opina que la IA afecta 
tot el procés mediàtic i comunica-
tiu. En aquest escenari i en funció 
del moment del procés periodístic, 
els professionals hauran d’estar 
dotats de destreses tècniques que 
els permetin documentar, verificar i 
generar continguts des d’una lògi-
ca transmèdia. A més, apunta que 
el procés de difusió, que interpel·la 
qüestions de caire més emrpesa-
rial, es veu àmpliament impactat 
per les possibilitats de la IA. Per 
això, assegura que no existeix un 
perfil únic per a la IA a diferència 
d’altres perfils com el periodista de 
dades, per exemple. Sánchez al·lu-
deix a les destreses lingüístiques 
(en un context on l’algoritme assu-
meix un rol protagònic), tècniques 
(coneixements de programació i 
maneig de programari específic) i a 
la importància del pensament crític 
(que es relaciona amb la capacitat 
d’interpretar des d’un plantejament 
més humanista). “Estem davant 
d’una transformació laboral que en 
el camp periodístic és irreversible”, 
acaba (Sánchez, 2022).

Per la seva part, Patricia Ventura, 
investigadora i docent a la 
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Universitat Autònoma de Barcelona, 
considera que les competències 
que ha de presentar un periodista 
per poder aprofitar les possibilitats 
de la IA en el seu treball es podrien 
concretar en els punts següents. 
D’una banda, conèixer el llenguatge 
computacional i els principals 
conceptes relacionats, com ara 
la diferència entre algoritmes 
simples, IA, machine learning 
o deep learning, entre d’altres. 
Segons Ventura, són informacions 
l’explicació de les quals està a 
l’abast de qualsevol periodista. 
“Amb això podrà participar en 
decisions, comunicar-se millor 
amb perfils tècnics i contribuirà a la 
integració d’equips que tendeixen 
a ser més híbrids. Molta curiositat 
i habilitat per pensar fora de la 
caixa”, apunta (Ventura, 2022). 

La investigadora afegeix que, des 
del punt de vista de la tecnoètica 
aplicada al periodisme, hi ha el risc 
que els periodistes o, en darrer 
terme, els directius dels mitjans 
es deixin portar per l’eficiència i 
la productivitat, oblidant la missió 
de servei públic que acompanya 
el periodisme. “La IA és una eina 
que convé utilitzar per a complir un 
propòsit”, matisa (Ventura, 2022). 
L’experta incideix en un aspecte 
crucial que connecta la IA amb 
l’ètica i que ha de ser un aspecte 
molt present en els debats, plans 
estratègics i iniciatives dirigides a 
transformar o virar els mitjans i els 
seus processos cap a aquest nou 
camp. “Resulta positiu tenir aquest 

esperit crític davant la tecnologia, 
ser conscient dels riscos que pot 
comportar, com els biaixos dels 
algoritmes, una hiperpersonalització 
de la informació que xoca amb el 
valor del periodisme d’incentivar 
la conversa comunitària entorn 
de temes d’interès públic, entre 
d’altres. També serà positiva 
la curiositat i la proactivitat per 
proposar i descobrir noves 
aplicacions que contribueixin a 
fer un millor periodisme, com per 
exemple la IA que ja s’utilitza per 
verificar”, acaba (Ventura, 2022).

Pere Vila, director d’Estratègia 
Tecnològica de RTVE, opina 
que el més rellevant de la IA 
és que introdueix la necessitat 
d’incorporar en les empreses nous 
perfils tècnics, d’operadors molt 
qualificats que gestionin, operin, 
ensenyin i ajudin a evolucionar 
aquestes noves eines. La reflexió 
de Vila incideix en la necessitat de 
plantejar projectes interdisciplinaris 
i, especialment, al·ludeix a la 
necessitat de fomentar el treball 
col·laboratiu dels periodistes amb 
un altre tipus de perfils procedents 
d’àmbits vinculats amb la 
tecnologia. “Hem de recordar que 
es tracta d’eines que són capaces 
d’evolucionar, aprendre i acumular 
coneixement i experiència, és la 
primera vegada que es dona en la 
història. No ha de ser gaire car i en 
gran part substitueix les antigues 
grans inversions en redaccions 
digitals”, afegeix (Vila, 2022). El 
plantejament de Vila identifica un 
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repte crucial: un replanteig de la 
professió i de l’actitud dels mateixos 
professionals del periodisme, més 
enllà de la –indefugible i decisiva– 
adquisició de noves habilitats de 
caire tècnic.

Amb relació a això, Jesús Flores, 
professor i investigador de la 
Universitat Complutense de Madrid, 
assenyala que la IA configura una 
sèrie de nous perfils professionals 
que, “lamentablement, no són 
contemplats des de l’acadèmia (tret 
d’honroses excepcions); sinó que 
això s’ha anat configurant des de les 
mateixes organitzacions de notícies 
i són aquestes, precisament, les 
que venen ensinistrant i capacitant 
els seus professionals” (Flores, 
2022). Per a aquest investigador 
és molt important analitzar el 
patrimoni d’experiències que 
s’han produït en l’àmbit periodístic 
i analitzar els perfils que s’han 
anat creant -i reclamant- en i per 
a les redaccions dels mitjans. 
Flores assenyala els següents: 
1) periodista programador; 2) 
científic de dades; 3) analista d’IA; 
4) formador d’Alfabetització IA; i 5) 
expert en ètica i regulació de la IA.

Respecte a les competències 
i habilitats, Flores destaca la 
imprescindible “receptivitat” de 
les tecnologies de la informació 
emergents. L’expert es refereix a 
la importància que els periodistes 
tinguin “una ment oberta a 
l’adopció de nous elements que 
busquen facilitar (i no destruir 
com pensen alguns) les tasques 

quotidianes de les redaccions” 
(Flores, 2022). Partint d’això afegeix 
que “hi ha molt a fer, a investigar i 
a explorar.” Encara que considera 
que ens trobem en la fase 
embrionària d’aquest fenomen que 
marca la IA, assegura que rutines i 
processos es veuran profundament 
alterats. “Hem d’estar preparats 
i el més important, preparar els 
futurs professionals dels mitjans. 
I l’acadèmia ha de prendre notes 
d’això. No es pot seguir ensenyant/
formant en tecnologies obsoletes 
o que en el millor dels casos, 
s’ensenya per a mitjans que fins i 
tot mantenen rutines pròpies del 
segle passat. Però, l’impacte de 
la IA és imparable”, acaba (Flores, 
2022). 

Ainara Larrondo, docent i 
investigadora de la Universitat del 
País Basc, afegeix un enfocament 
de gran interès a un escenari marcat 
pel rol protagònic que s’ha anat 
conferint a la tecnològia. Larrondo 
assenyala que els periodistes 
del futur necessitaran una gran 
capacitació emocional, empàtica 
i psicològica. Considerant aquest 
aspecte, l’experta considera que 
la IA introdueix perfils desconeguts 
fins al moment en el periodisme, 
com els perfils periodístics amb una 
alta especialització en qüestions 
tècniques (programació algorítmica 
i similars). Larrondo al·ludeix a un 
“hibridisme periodisticotècnic” 
desconegut fins al moment. En 
aquesta línia, afegeix que els 
coneixements de programació 
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algorítmica, ni que siguin els bàsics, 
permetran als periodistes preparar 
l’automatització de processos que 
garanteixin més rapidesa, més 
rendibilitat i més qualitat o eficiència 
informativa, molt particularment a 
favor de la informació anomenada 
“de servei”. En aquesta direcció, 
l’especialista introdueix un matís 
de gran importància: “No es 
tracta només de quantitat, sinó de 
quantitat que porta associada una 
qualitat i és aquí on és possible 
introduir el valor diferencial de la 
IA” (Larrondo, 2022). Per a ella, la 
polaritat “quantitat” vs “qualitat” 
queda qüestionada amb aquesta 
nova tecnologia. No obstant això, 
adverteix que un desequilibri 
entre la màquina i l’humà “sí que 
podria fer perdre protagonisme al 
periodista dins de la redacció, amb 
la qual cosa ja no estaríem parlant 
de nous perfils o d’una adaptació 
dels ja existents, sinó d’una altra 
cosa” (Larrondo, 2022).
Larrondo creu que la IA redefineix 
perfils ja coneguts, fent que els 
professionals del periodisme 
augmentin el seu “expertise” en un 
periodisme més humà o en aquelles 
activitats del periodisme amb un 
valor humà més gran. I afegeix: 
“això és particularment important 
en el cas de la informació local, 
la qual depèn en moltes ocasions 
de l’olfacte i experiència dels 
periodistes per fer-se amb fonts 
humanes, per recórrer carrers, 
barris i trobar temes d’interès, 
generalment d’interès humà per 

als veïns o per a la ciutadania en 
general, si es tracta de premsa 
regional” (Larrondo, 2022). Des 
del seu plantejament, les activitats 
del periodisme amb un menor 
“valor humà” podrien recaure en 
mans d’algoritmes, mentre que 
hi hauria altres accions o formats 
que posarien de relleu el paper 
del periodista. “Hi podria haver 
també formats híbrids en els quals 
la intervenció del periodista sigui 
fonamental, però que incloguin 
també informació automatitzada 
amb valor afegit o complementari, 
per exemple, documentals o 
reportatges humans en els quals la 
interpretació editorial del periodista 
és fonamental, però en la qual 
determinades dades o productes 
de dades massives poden 
augmentar el valor documental i 
d’aprofundiment d’aquest producte 
de manera exponencial” (Larrondo, 
2022).
Respecte a les competències i a les 
habilitats, Larrondo considera que 
s’haurien de potenciar aquelles que, 
almenys ara per ara, els algoritmes 
no poden desenvolupar amb la 
mateixa qualitat. Al·ludeix a la presa 
de decisions respecte als temes 
que mereixen una investigació més 
gran, la necessitat de denunciar 
injustícies o males pràctiques dels 
poders públics i organismes, el 
desenvolupament d’entrevistes 
humanes o psicològiques, la 
capacitació emocional o empàtica, 
etc. “Si els algoritmes són una 
part important o un ‘company’ 
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més a la redacció, els periodistes 
haurien de conèixer què són, què 
fan o què poden fer, com es fa o 
aconsegueix que facin el que facin 
i, arribat el moment, com fer que ho 
facin. També haurien d’augmentar 
les seves habilitats d’escolta o 
monitoratge de les audiències 
per controlar en tot moment com 
es reben aquestes informacions” 
(Larrondo, 2022). 
Xavier Ortuño, director adjunt del 
diari Sport, opina que la IA obre 
molts perfils diferents a la redacció 
tant en el procés previ (concepció 
i definició de continguts) com en 
el seguiment i publicació dels 
mateixos. “Hauríem de disposar 
a les redaccions de perfils que 
entenguin el funcionament dels 
algoritmes creadors de contingut 
de la IA per maximitzar el seu ús i el 
seu funcionament. També gestors 
perquè validin els continguts i 
sobretot perquè vagin corregint 
l’algoritme i aprofitant els errors 
que es vegin per millorar les 
publicacions següents. Al final es 
tracta de considerar la IA com un 
redactor més amb el seu procés 
d’aprenentatge i la seva optimització 
i correcció”, matisa (Ortuño, 2022). 
El periodista i directiu incideix en 
la importància que un periodista 
tingui nocions bàsiques de 
programació i molt coneixement 
d’agenda i funcionament de les 
estructures informatives. En l’àmbit 
de l’economia, per exemple, 
les dinàmiques de la borsa i el 
monitoratge dels resultats diaris; 

en el camp de l’esport, l’estructura 
i les regles dels campionats de 
bàsquet, futbol, tennis...

Per a David Dusster, redactor en 
cap de “Magazine” i “Gente” a La 
Vanguardia, la IA s’ha de connectar 
amb una una nova demanda de 
periodisme de dades. “També 
de fact-checking, que pot treure 
profit de la IA. Crec que les noves 
narratives digitals de reportatges i 
històries visuals també necessiten 
IA”, afegeix. Per a Dusster, un 
periodista, abans que res, ha de 
tenir qualitats de periodista. Això 
és: rigor, intuïció, respecte a la 
veracitat, fiabilitat i criteri. Assolides 
aquestes fites, l’expert afegeix que 
el redactor ha de tenir una formació 
multimèdia que inclogui nocions 
de big data, ús d’Excel per a poder 
gestionar grans bases numèriques, 
tècniques avançades de recerca a 
Google i en rastrejadors en línia, 
així com destresa en el maneig de 
sistemes de verificació de dades i 
informacions.
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COM HE DE PREPARAR LA 
MEVA REDACCIÓ

El gran repte per a molts periodistes, 
emprenedors i directius de mitjans 
de comunicació de proximitat és 
respondre la pregunta: ¿com he 
de preparar la meva redacció per 
a la IA? A partir de les reflexions 
dels experts entrevistats en el 
marc d’aquest estudi i dels treballs 
realitzats per l’equip d’investigació 
sobre aquest objecte d’estudi, 
s’identifiquen una sèrie d’estadis 
i etapes de gran valor en aquest 
particular viatge de les redaccions 
cap a la inclusió de la IA.

Ramon Salaverría, de la Universitat 
de Navarra, assenyala la importància 
del component pedagògic que 
els mitjans han de considerar en 
una fase inicial del procés amb 
l’objecte de mitigar les possibles 
desconfiances existents per part 
del personal del mitjà cap a la IA 
(Salaverría, 2022). Per la seva part, 
Pilar Sánchez, de la Universitat 
de Valladolid, considera que la 
desconfiança, el desconeixement i 
la lentitud són els tres elements que 
estan dificultant la inclusió de la IA 
en molts mitjans de comunicació, 
especialment a nivell espanyol 
(Sánchez, 2022).

Des de la Universitat del País 
Basc, Ainara Larrondo apunta 
que no hi ha “fórmules màgiques 
o estàndards”. Cada empresa té 
la seva idiosincràsia, però una 
recomanació valuosa és, segons 

relata, imitar casos d’èxit o llançar-se 
al sistema prova-assaig. “Per a això, 
sembla important disposar de tota 
la informació, és a dir, conèixer bé 
què és la IA, per a quins processos 
pot ser més interessant en funció 
de la mida de l’empresa, dels seus 
tipus de producte i del seu públic 
objectiu” (Larrondo, 2022). D’altra 
banda, Larrondo assenyala que és 
important que la direcció informi 
a la redacció i, posteriorment, 
que la formi en aquells perfils 
específics que es requeriran per a 
implementar la IA en els processos 
prèviament pensats o planificats. 
“Aquesta formació pot ser bàsica 
i adaptada a múltiples processos, 
o pot estar molt focalitzada en 
accions d’automatització molt 
específiques o complexes”, matisa 
(Larrondo, 2022). En aquesta 
línia, la investigadora proposa 
una via de gran interès i potencial 
desenvolupament: establir acords 
i col·laboracions amb empreses 
capdavanteres i acordar també amb 
elles formacions adaptades per 
als processos implementats. “En 
referència a això, és ben sabut que 
iniciatives com Google News Initiative 
han jugat un paper important en la 
dinamització i implementació de la IA 
a les redaccions, una implementació 
que implica informar, proporcionar 
i formar. Per citar un exemple 
recent, encara que n’hi ha molts, 
destacaria el cas de Perspectiva 
API, implementat per El País per a 
l’automatització de la moderació 
de comentaris, introduïda per 
Google News Lab en col·laboració 
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amb El País. M’agradaria referent 
a això destacar també la iniciativa 
formativa de fa cosa de més 
d’un mes desenvolupada des de 
setembre de 2021 per Google 
News Lab, anomenada AI Academy 
for Small Newsrooms” (Larrondo, 
2022), cocluye.

Des del dia a dia dels mitjans, 
d’una banda Xavier Ortuño, del diari 
Sport, afirma que és crucial detectar 
perfils que “siguin bons imaginant 
contingut que es pugui serialitzar i 
amb capacitat organitzativa per fer el 
seguiment dels continguts” (Ortuño, 
2022). D’altra banda, David Dusster, 
de La Vanguardia, considera que 
el més complex consisteix en 
“regenerar els esquemes clàssics 
de dividir les redaccions en 
seccions que responen a l’ordre 
en el qual es presenten al paper. 
Fan falta macroseccions amb una 
forta coordinació executiva d’alts 
càrrecs perquè els continguts siguin 
transversals. El mateix passa amb 
la IA. Seccions com ara periodisme 
de dades, fact-cheking, monitoratge 
de xarxes socials han d’estar 
integrades al funcionament diari 
de les redaccions, sempre sota un 
criteri periodístic” (Dusster, 2022), 
apunta.

Jesús Flores, investigador i docent 
de la Universitat Complutense 
de Madrid, considera que el 
director és una peça clau en tota 
la trnasformación requerida per 
la IA. “Ha d’ensinistrar o formar 
petits equips que seran els ‘nous 

evangelitzadors’ de la IA al seu 
mitjà. I l’aprenentatge d’aquests 
nous evangelitzadors passa per 
un ensinistrament en matèria 
de l’aprenentatge automàtic i la 
introducció de la IA. És important 
que els periodistes assumeixin 
que la seva professió requereix un 
constant aprenentatge. I això és 
un primer repte que un director de 
diari ha de saber transmetre. En 
la mesura que els professionals 
d’una redacció acceptin els nous 
reptes que ofereixen aquestes 
introduccions, és probable que a 
poc a poc se sentin més permeables 
en la seva adaptació al canvi i a 
l’adquisició de nous coneixements 
que, fins fa poc, es consideraven 
d’exclusivitat per a enginyers, 
informàtics o tecnòlegs. La realitat 
ens està demostrant que els 
periodistes poden assumir aquests i 
nous reptes. Només cal encertar en 
les estratègies formatives” (Flores, 
2022), conclou.

Pere Vila, director d’Estratègia 
Tecnològica de RTVE, considera 
que un director d’un mitjà local 
ha de preparar a la seva redacció 
per a aquest canvi incorporant la 
transformació com una part de 
la seva activitat regular, com una 
tasca més, amb responsable, pla 
d’activitats, objectius i dotació 
pressupostària. “La transformació 
passa a ser una tasca tan important 
com ho és la gestió econòmica, 
l’editorial... i requereix, com les altres, 
l’atenció de tota l’organització en el 
seu conjunt” (Vila, 2022), apunta.
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Finalment, Patricia Ventura, investigadora i docent de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en referència a les etapes que un mitjà hauria de 
seguir per començar a implementar la IA a les seves redaccions, n’identifica 
les fases següents: 1) tenir una estratègia: posar la IA al servei d’objectius; 
2) preguntar-se per a què i prioritzar; 3) valorar quines dades necessita; 4) 
tenir clars els principals conceptes; 5) explorar casos d’ús que ja existeixen; 
6) plantejar-se si convé comprar, desenvolupar o col·laborar; 7) contractar i 
formar equips i talent amb les habilitats necessàries; i 8) ser conscient dels 
riscos i preveure com mitigar-los (Ventura, 2022).

A tall de conclusió i intentant definir un full de ruta general, és possible 
identificar una sèrie de fases que qualsevol cibermitjà haurà de seguir en el 
procés d’adopció i aplicació de la IA a les seves redaccions i en el conjunt 
de la seva estructura de funcionament a nivell periodístic. Podrien ser les 
següents:

L’estudi d’experiències d’aplicació de la IA en mitjans 
de comunicació de diferents contextos és un bon punt 
de partida perquè els mitjans de proximitat s’aproximin 
a la IA. En aquest sentit, igualment, les sinergies amb 
emprenedories periodístiques nacionals o internacionals, 
així com un diàleg fluid amb l’acadèmia poden ser de gran 
ajuda a nivell d’assessoria en la “fase 0” del projecte, en 
la qual s’hauran de decidir qüestions relatives al tipus 
de projecte, el seu abast, les seves característiques, 
etc. Aquest acompanyament, que pot venir des de la 
universitat o altres entitats de l’àmbit de la indústria, es 
podria prolongar en les etapes del procés següents.

La sensibilització de l’equip que integra el projecte és 
una fita decisiva. Actualment, existeixen profundes 
reticències derivades del desconeixement d’aquest 
tipus de tecnologies, especialment, de la IA. Per això, es 
planteja com un repte crucial la inversió en “pedagogia”, 
concebuda en aquest cas com un procés informatiu, 
formatiu, dialògic i participatiu. És, per tant, fonamental 
insistir en la capacitat de la IA per complementar (i no 
substituir) el treball dels periodistes i, a més, de millorar-
lo qualitativament i quantitativa en exonerar-lo de tasques 
tedioses que les “màquines” poden realitzar de manera 
més ràpida i eficient. Els periodistes del mitjà seran 
peces claus per a la inclusió existosa d’aquest tipus de 
desenvolupament informàtic. Sense el seu convenciment, 
el seu compromís i la seva participació, el projecte no 
podrà arribar a bon port. Per això, hi ha, en últim terme, 
un clar desafiament d’“humanitzar” la tecnologia de la IA.

Fase 0 
Mapping de casos

i assessoria

Fase 1 
Sensibilització i 

pedagogia
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La IA requereix una formació permanent que es pot 
dissenyar en espais curts que fomentin l’autonomia i la 
flexibilitat. Al costat de la sensibilització, és clau preparar 
a nivell de competències i habilitats procedimentals, 
tècniques i de gestió als periodistes. En aquest àmbit, 
resulta de gran importància incidir en els aspectes de 
caire ètic per a redundar en les aportacions de la IA 
a la funció social i fundacional del periodisme, i per a 
establir una sèrie de límits connectats amb els principis 
deontològics de la professió periodística.

El disseny d’una primera proposta d’inclusió de la IA 
al si d’un cibermitjà exigeix inevitablement un procés 
de testatge previ al seu llançament definitiu. Es tracta 
d’identificar possibles problemes, però també de fer 
madurar els diferents professionals en el maneig dels 
processos, l’accés als continguts i la gestió d’aquests. 
Des de la lògica pròpia del hacker que va acompanyar 
el web 2.0 o social des de la seva concepció, aquest 
testatge –concebut com una avaluació interna de 
millora– s’ha de mantenir de manera constant durant tot 
el desenvolupament i implementació futura de la IA en 
els diferents processos, tant els que aborden el camp del 
monitoratge i perfilat d’audiències; com els focalitzats en 
la gestió, creació o distribució de continguts.

Després de la fase de testatge, és possible el llançament 
del projecte, que requerirà un full d’estil clar (que aclareixi 
conceptes, processos i que assisteixi els diferents 
periodistes davant possibles eventualitats) i de protocols 
de gestió de crisis comunicatives que, segurament, es 
produiran, especialment en les fases de creació de 
continguts automatitzats.

El projecte ha de ser monitorat de manera permanent 
amb l’objecte d’identificar possibles millores, debilitats i 
per a potenciar els seus encerts i les seves oportunitats 
informatives i/o comunicatives. 

Fase 2 
Formació

Fase 3 
Testatge

Fase 4 
Desenvolupament

Fase 5 
Monitoratge
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La formació en aquest tipus d’escenaris ha de ser permanent i, per tant, 
exigeix de cada mitjà un esforç en el reciclatge formatiu dels seus empleats. 
Per la seva part, el periodista ha de prendre consciència de la importància 
i la necessitat de renovar i actualitzar els seus coneixements de manera 
continuada. 
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“Al vestíbul hi ha un mirall que duplica fidelment les aparences. Els 
homes solen deduir d’aquest mirall que la Biblioteca no és infinita -si 
ho fos, quina necessitat hi hauria d’aquesta rèplica il·lusòria? Prefereixo 
somiar que les superfícies brunyides són una figuració i una promesa de 

l’infinit”

Jorge Luis Borges

MAPA 06/ MATERIALS I REFERÈNCIES

Recursos d’interès

INFORMES: MATERIALS DISPONIBLES A LA XARXA

· Future Trends Forum: Inteligencia Artificial (Fundación in-
novación Bankinter) https://www.fundacionbankinter.org/wp-content/
uploads/2021/09/Publicacion-PDF-ES-FTF_IA.pdf 

· GuIA de buenas prácticas en el uso de la inteligencia ar-
tificial ética (OdiseIA) https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:acti-
vity:6900345521412608001/ 

· Inteligencia Artificial: Decisiones Automatizadas en Cata-
luña (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) https://apdcat.
gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/Informe-IA-Caste-
llano.pdf 

· Inteligencia artificial para periodistas (Prodigioso Volcán) 
https://www.prodigiosovolcan.com/sismogramas/ia-periodistas/ 

· The present and potential of AI in journalism https://knightfoun-
dation.org/articles/the-present-and-potential-of-ai-in-journalism/ 

· Algoritmos en las redacciones: Retos y recomendaciones 
para dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos 
del periodismo (Patrícia Ventura Pocino, Consell de la In-
formació de Catalunya) https://www.patriciaventura.me/single-post/

https://www.fundacionbankinter.org/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-PDF-ES-FTF_IA.pdf
https://www.fundacionbankinter.org/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-PDF-ES-FTF_IA.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900345521412608001/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6900345521412608001/
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/Informe-IA-Castellano.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/Informe-IA-Castellano.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/Informe-IA-Castellano.pdf
https://www.prodigiosovolcan.com/sismogramas/ia-periodistas/
https://knightfoundation.org/articles/the-present-and-potential-of-ai-in-journalism/
https://knightfoundation.org/articles/the-present-and-potential-of-ai-in-journalism/
https://www.patriciaventura.me/single-post/presentaci%C3%B3n-del-informe-sobre-inteligencia-artificial-%C3%A9tica-y-periodismo


MAPA 06 Recursos d’interès

90

presentaci%C3%B3n-del-informe-sobre-inteligencia-artificial-%C3%A9ti-
ca-y-periodismo 

· Detección de noticias – Inteligencia artificial aplicada a los 
informativos (Oi2) http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/
es/noticias/oi2-publica-el-primer-informe-de-la-investigacion-que-desarro-
lla-sobre-ia-y-periodismo 

· Escritura automática de textos - Inteligencia artificial apli-
cada a los informativos (Oi2) http://www.gabinetecomunicacionyedu-
cacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-segundo-informe-de-investigacion-so-
bre-periodismo-e-ia 

· Personalización de contenidos en medios audiovisuales- 
Inteligencia artificial aplicada a los informativos (Oi2) http://
www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-ter-
cer-informe-sobre-periodismo-e-inteligencia-artificial 

· Contra la desinformación: estrategias y herramientas - In-
teligencia artificial aplicada a los informativos (Oi2) http://
www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-los-re-
sultados-del-cuarto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo 

· Asistentes y presentadores virtuales desarrollados en el pe-
riodismo- Inteligencia artificial aplicada a los informativos 
(Oi2) http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-de-
dica-su-quinto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo-los-presenta-
dores

VIDEOGRAFIA: 
CONTINGUTS AUDIOVISUALS QUE EXPLIQUEN LA IA

·¿Qué es la inteligencia artificial y dónde la vemos en el día a 
día?|elDiarioes https://www.youtube.com/watch?v=M3fdE3ToiwE 

·¿De qué es capaz la inteligencia artificial? | DW Documental 
https://www.youtube.com/watch?v=34Kz-PP_X7c 

· Relevancia estratégica de la IA en España https://www.youtube.
com/watch?v=SsGXkTXdnRM&t=40s 

·¿Cómo ha avanzado España en digitalización e inteligencia 
artificial? https://www.youtube.com/watch?v=ndUKRMliy5M 

· Periodismo e inteligencia artificial | Cámara abierta 2.0 https://
www.youtube.com/watch?v=0Ez2vPsSUTw 

https://www.patriciaventura.me/single-post/presentaci%C3%B3n-del-informe-sobre-inteligencia-artificial-%C3%A9tica-y-periodismo
https://www.patriciaventura.me/single-post/presentaci%C3%B3n-del-informe-sobre-inteligencia-artificial-%C3%A9tica-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-primer-informe-de-la-investigacion-que-desarrolla-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-primer-informe-de-la-investigacion-que-desarrolla-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-primer-informe-de-la-investigacion-que-desarrolla-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-segundo-informe-de-investigacion-sobre-periodismo-e-ia
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-segundo-informe-de-investigacion-sobre-periodismo-e-ia
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-segundo-informe-de-investigacion-sobre-periodismo-e-ia
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-tercer-informe-sobre-periodismo-e-inteligencia-artificial
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-tercer-informe-sobre-periodismo-e-inteligencia-artificial
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-el-tercer-informe-sobre-periodismo-e-inteligencia-artificial
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-los-resultados-del-cuarto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-los-resultados-del-cuarto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-publica-los-resultados-del-cuarto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-dedica-su-quinto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo-los-presentadores
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-dedica-su-quinto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo-los-presentadores
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es/noticias/oi2-dedica-su-quinto-informe-de-investigacion-sobre-ia-y-periodismo-los-presentadores
https://www.youtube.com/watch?v=M3fdE3ToiwE
https://www.youtube.com/watch?v=34Kz-PP_X7c
https://www.youtube.com/watch?v=SsGXkTXdnRM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=SsGXkTXdnRM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=ndUKRMliy5M
https://www.youtube.com/watch?v=0Ez2vPsSUTw
https://www.youtube.com/watch?v=0Ez2vPsSUTw
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· El periodismo ante la inteligencia artificial. David Lorente 
https://www.youtube.com/watch?v=evDxPwyAYfU&t=1s 

· AI – What’s next for journalists and communicators? https://
www.youtube.com/watch?v=VBvhU_9URyk&t=279s 

· Contra la desinformación. IA y nuevas formas de verifica-
ción https://www.rtve.es/play/videos/oi2/vi-jornadas-oi2/5825581/ 

· Seminario web: ‘Inteligencia artificial para periodistas: una 
herramienta por explotar’ https://www.youtube.com/watch?v=hgX-
nam5XdEY 

· Inteligencia artificial y periodismo con Juan Luis Manfredi 
https://www.youtube.com/watch?v=ztuHNFZphms 

RECURSOS: 
WEBS D’INTERÈS I ALTRES MATERIALS

· Cómo entender la inteligencia artificial - Guía (Oxford Inter-
net Institute) https://atozofai.withgoogle.com/intl/es/ 

· AI journalism Starter Pack https://docs.google.com/document/
d/1pWwbqPERg0bUbMHMbYYDWmFQmWJYvK8N2Dmbenp4Qu0/edit#hea-
ding=h.qxo2cbfzis9q 

· Experiments with Google – AI Experiments (Google) https://
experiments.withgoogle.com/collection/ai 

· Draft recommendation on the ethics of artificial intelligence 
(Unesco) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931 

· Plataforma web ‘Contra la desinformación’ http://contraladesin-
formacion.es/

· Tres herramientas de inteligencia artificial que están impul-
sando el periodismo de medios en español https://fundacion-
gabo.org/es/blog/laboratorios-periodismo-innovador/tres-herramientas-de-in-
teligencia-artificial-que-estan 

· First Draft – Basic Toolkit https://start.me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit 

· Cursos d’intel·ligència artificial de pagament:

· https://www.edx.org/es/aprende/inteligencia-artificial

· Cursos d’intel·ligència artificial gratuïts:
· https://bit.ly/35YGP5G 

https://www.youtube.com/watch?v=evDxPwyAYfU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VBvhU_9URyk&t=279s
https://www.youtube.com/watch?v=VBvhU_9URyk&t=279s
https://www.rtve.es/play/videos/oi2/vi-jornadas-oi2/5825581/
https://www.youtube.com/watch?v=hgXnam5XdEY
https://www.youtube.com/watch?v=hgXnam5XdEY
https://www.youtube.com/watch?v=ztuHNFZphms
https://atozofai.withgoogle.com/intl/es/
https://experiments.withgoogle.com/collection/ai
https://experiments.withgoogle.com/collection/ai
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931
http://contraladesinformacion.es/
http://contraladesinformacion.es/
https://fundaciongabo.org/es/blog/laboratorios-periodismo-innovador/tres-herramientas-de-inteligencia-artificial-que-estan
https://fundaciongabo.org/es/blog/laboratorios-periodismo-innovador/tres-herramientas-de-inteligencia-artificial-que-estan
https://fundaciongabo.org/es/blog/laboratorios-periodismo-innovador/tres-herramientas-de-inteligencia-artificial-que-estan
https://start.me/p/vjv80b/first-draft-basic-toolkit
https://www.edx.org/es/aprende/inteligencia-artificial
https://bit.ly/35YGP5G
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· https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/ficha-actividad?acti-
vityId=1069918 

· Podcast sobre IA: 

 · Captcha IA – Podcast https://www.xataka.com/tag/captcha-ia 

 · #PerspectIA: El podcast de Inteligencia Artificial de 
Microsoft https://pulse.microsoft.com/es-es/perspectia-el-pod-
cast-de-inteligencia-artificial-de-microsoft/

DIRECTORI DE PERSONES EXPERTES

Es tracta de professionals que han estudiat el fenomen de la IA des de 
diferents enfocaments o que participen o han participat activament en pro-
jectes vinculats.1

Nom Càrrec

1 Ainara Larrondo Professora en el Departament de Periodisme 
de la Universitat del País Basc (Espanya). 
Especialista en periodisme i narratives 
transmèdia.

2 Alejandro Laso Periodista i informàtic fundador d’Elconfidencial.
Lab (Espanya).

3 Amparo Alonso Catedràtica de Ciències de la Computació 
i Intel·ligència Artificial de la Universitat d’A 
Coruña (Espanya). Presidenta de l’Asociación 
Española de Inteligencia Artificial.

4 Andrea Guzmán Associate Professor a la Northern Illinois 
University (EUA). Especialista en la comunicació 
humano-màquina, periodisme automatitzat i la 
intersecció entre la IA i la comunicació.

5 Andreas Graefe Expert en periodisme computacional. 
Investigador en el Department of 
Communication Studies and Media Research de 
la LMU Munic (Alemanya).

1 Aquest directori ha estat creat a partir de la revisió bibliogràfica i la consulta a experts. És un 
llistat inacabat, però de gran utilitat, ja que identifica professionals que investiguen, divulguen i 
creen projectes connectats amb la IA.

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/ficha-actividad?activityId=1069918
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/ficha-actividad?activityId=1069918
https://www.xataka.com/tag/captcha-ia
https://pulse.microsoft.com/es-es/perspectia-el-podcast-de-inteligencia-artificial-de-microsoft/
https://pulse.microsoft.com/es-es/perspectia-el-podcast-de-inteligencia-artificial-de-microsoft/
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6 Andrés Vegas Director Global de Casos d’Ús de Big Data i 
Intel·ligència Artificial a Telefónica (Espanya).

7 Antonio Torralba Director de la Facultat d’Intel·ligència Artificial 
del Massachusetts Institute of Tecnhology 
(MIT) (EUA). Referent en investigació de la visió 
artificial.

8 Asunción Gómez Vicerectora d’Investigació, Innovació i Doctorat 
i catedràtica de la Universitat Politècnica de 
Madrid (Espanya). Especialista en IA.

9 Bennie Mols Periodista científic especialitzat en IA (els Països 
Baixos).

10 Carme Artigas Secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència 
Artificial (Espanya).

11 Carmen Pérez 
Cernuda

Subdirectora d’Innovació i Estratègia 
Tecnològica de RTVE (Espanya).

12 Carmina Rodríguez Docent i investigadora a l’Escola de 
Comunicacions de la Universitat Adolfo Ibáñez 
(Xile) i directora de RobotLAB UAI.

13 Claudio Feijóo Catedràtic i director per a Àsia de la Universitat 
Politècnica de Madrid (Espanya), responsable 
del seu programa d’incubació d’empreses 
emergents a la Xina.

14 David Corral Responsable Innovació RTVE (Espanya).

15 David Llorente Fundador i CEO de Narrativa (Espanya).

16 David Parra Valcarce Professor de la Universitat Complutense 
de Madrid (Espanya), especialista en noves 
tecnologies de la informació i les comunicacions 
aplicades a l’àmbit del periodisme i la 
comunicació.
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17 Eduardo Mosqueira 
Rey

Professor Titular a la Facultat d’Informàtica de la 
Universitat d’A Coruña (Espanya), especialitzat 
en ciència de la computació i intel·ligència 
artificial.

18 Francisco J. Martín Cofundador de BigML, companyia 
especialitzada en machine learning (EUA).

19 Idoia Salazar Investigadora principal del grup SIMPAIR 
(Social Impact of Artificial Intelligence and 
Robotics). Professora a la Universitat CEU San 
Pablo (Espanya). Especialitzada en Ètica de la 
Intel·ligència Artificial.

20 Inma Martínez Professora convidada a l’Imperial College de 
Londres (Regne Unit). Assessora del govern 
britànic i del Parlament Europeu en matèria d’IA 
i digitalització.

21 Jairo Mejía Periodista de dades de l’Agència EFE. 
Encarregat del desenvolupament de projectes 
com ara la generació automàtica de continguts 
d’Efe-Narrativa (Espanya).

22 Jesús Flores Vivar Director del grup d’investigació Internet Media 
Lab de la Universitat Complutense de Madrid 
(Espanya):

23 José Alberto García-
Avilés

Director del Departament de Ciències Socials 
i Humanes de la Universitat Miguel Hernández 
(Espanya) i especialista en mitjans digitals i IA.

24 Juan Carlos F. 
Galindo

President i CEO de LeoRobotIA, programari d’IA 
i machine learning per a la generació de textos 
informatius (Espanya).

25 Juan Luis Manfredi 
Sánchez

Membre del grup d’investigació Compublic. 
Professor titular de Periodisme a la Universitat 
de Castella la Manxa (Espanya).

26 Ken Schwencke Periodista i programador de computadores, 
creador de l’eina Quakebot (EUA).
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27 Lisette Lemus Gestora de transferència de tecnologies a 
l’Instituto de Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) 
(Espanya).

28 Lorena Jaume Palasí Experta en IA. Vocal del Consell Assessor 
d’Intel·ligència Artificial del govern espanyol. 
Fundadora de l’ONG ‘AlgorithmWatch’ i ‘Ethical 
Tech Society’ (Espanya).

29 Mario Tascón Periodista. Fundador i director de Prodigioso 
Volcán (Espanya).

30 Nayat Sanchez-Pi Doctora en Intel·ligència Artificial per la 
Universitat Carles III de Madrid. Directora 
Executiva - CEO de la Fundació Inria (Xile).

31 Neil Thurman Professor de comunicació amb èmfasi en 
periodisme computacional del Department of 
Communication Studies and Media Research de 
Munic (Alemanya).

32 Nerea Luis Cofundadora de T3chFest. Membre de l’equip 
d’Intel·ligència Artificial a SNGULAR (Espanya).

33 Nic Newman Periodista i estrateg digital. Sènior Research 
Associate al Reuters Institute for the Study of 
Journalism (Regne Unit).

34 Nieves Ábalos Fundadora de Monoceros Labs (Espanya).

35 Nuria Oliver Enginyera en telecomunicacions. Doctora 
pel Media Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Cofundadora i directora de la 
Fundació ELLIS Alacant (Espanya).

36 Oriol Vinyals Director de l’equip d’aprenentatge profund de 
l’empresa Google DeepMind (Regne Unit).

37 Oshcar Vidal CDO de Just Digital, empresa desenvolupadora 
d’algoritmes d’IA (Espanya).
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38 Pablo Gervás Gómez 
Navarro

Director del grup d’investigació ‘Processament 
del llenguatge natural’ del departament 
d’Enginyeria del Software i Intel·ligència Artificial 
de la Universitat Complutense de Madrid 
(Espanya).

39 Patrícia Ventura 
Pocino

Directora de projectes de comunicació digital, 
amb èmfasi en IA i ètica (Espanya).

40 Pere Vila Director d’Estratègia Tecnològica i Innovació 
Digital RTVE (Espanya).

41 Pilar Bernat CEO i directora de Continguts de Novocuatro 
Ediciones. Consellera i directora de 
Desenvolupament de Negoci a LEO Robot IA. 
Professora de Noves Tecnologies a la Universitat 
Antonio de Nebrija (Espanya).

42 Pilar Sánchez Professora a la Universitat de Valladolid 
(Espanya). Especialista en periodisme i noves 
narratives.

43 Ramón López de 
Mántaras

Director de l’Institut d’Investigació en 
Intel·ligència Artificial de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (Espanya).

44 Ramón Salaverría Vicedegà d’Investigació de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat de Navarra 
(Espanya). Especialitzat en ciberperiodisme i 
mitjans digitals.

45 Remo Suppi Professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Espanya). Membre del grup 
d’investigació High Performance Computing 
(HPC).

46 Ricardo Baeza-Yates Director del Data Science a la Northeastern 
University a Sillicon Valley. Fundador del Grup 
de Ciències de la Web i Computació Social de la 
Universitat Pompeu Fabra (Espanya).
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47 Sameena Shah Managing Director en J.P. Morgan i 
investigadora en IA per a Digital & Platform 
Services (EUA). 

48 Santiago Tejedor 
Calvo

Director del Departament de Periodisme i 
Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i director del Gabinet 
de Comunicació i Educació (Espanya).

49 Seth C. Lewis Shirley Papé Chair in Emerging Media, School 
of Journalism and Communication, University of 
Oregon (EUA), especialista en IA.

50 T. (Tomás) Dodds 
Rojas

Investigador en intel·ligència artificial i 
automatització de la Universitat d’Amsterdam 
(Països Baixos).

51 Ted Bailey Fundador i director executiu de Dataminr, una 
de les principals empreses privades d’IA de 
Nova York (EUA).

52 Vicent Botti Director de VRAIN, Instituto Valenciano de 
Investigación en Inteligencia Artificial (Espanya).

53 Xavier Ortuño Director adjunt del diari SPORT. Professor del 
Departament de Periodisme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Espanya).
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