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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: L’AMIC, una plataforma d’innovació al servei dels mitjans d’informació del país
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El 86% dels espanyols té dificultats per distingir entre una notícia falsa d’una veritable

COMUNICACIÓ DIGITAL
La subscripció digital no és suficient per corregir la situació de la premsa nord-americana

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els ingressos d’entreteniment global i mitjans augmentarà en dos bilions de dòlars en 2021

NOVES EINES
Com fer una pàgina web més atractiva

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Periodisme i Intel·ligència Artificial

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els espanyols només confien en la premsa escrita i en la ràdio 
TRIBUNA: Comprar mitjans i periodistes amb els diners públics
ENTREVISTA: Eduardo Suárez: “El gran malson que tenim avui els periodistes és acabar produint contingut escombraries”
ANÀLISI: Blockchain pot eliminar els intermediaris en la professió periodística
DOSSIER: A punt el Congrés Internacional “Mediamorfosis. Perspectives sobre la innovació en Periodisme” 
OPINIÓ: Menysprear els fluids malignes de les xarxes
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L’AMIC, una plataforma d’innovació al 
servei dels mitjans d’informació del 
país
Per Ramon Grau i Soldevila, president de l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació

L’AMIC aquest 2017 ha fet 20 anys i durant els pròxims anys 
ens volem aventurar a construir un gran projecte al servei de les 
empreses editores de mitjans de proximitat geogràfica i espe-
cialitzada del nostre país.

En la nostra tercera dècada, l’AMIC vol esdevenir una “plata-
forma d’innovació empresarial” del sector, que contribueixi a 
potenciar la indústria dels mitjans d’informació i comunicació 
del nostre àmbit territorial. Per una raó fonamental, perquè 
tal com vam imaginar i escriure, els editors fundadors, en els 
nostres Estatuts, tot just ara fa vint anys, volem un país amb 
una veritable pluralitat de mitjans que, des de la seva solvència 
econòmica i qualitat de la informació, contribueixin a millorar la 
qualitat democràtica de la nostra societat i estiguin al servei de 
les persones i les seves institucions.

Des de l’associació volem actuar com una veritable patronal del 
sector de mitjans d’informació i comunicació que s’ha marcat 
tres grans eixos d’actuació prioritaris:
Contribuir a millorar la qualitat dels mitjans. Des de l’AMIC ofe-
rim als editors associats cada cop més l’accés a eines que faci-
liten el treball a les redaccions dels mitjans, com és el Banc de 
Continguts Digital, un Banc d’Imatges Internacional o facilitar 
l’accés a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), entre d’altres.

Promoure el rigor empresarial entre els associats. Un bon 
exemple és l’acord amb OJD que ha fet possible que dels 210 
mitjans en llengua catalana auditats per OJD/PGD/OJDInterac-
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tiva, més 170 mitjans siguin membres de l’AMIC. A cap altre in-
dret de l’Estat hi ha tants mitjans auditats i que siguin en llengua 
catalana ho fa encara més rellevant. Aquesta aposta pel rigor 
impulsada per l’associació es va estenent cap a mitjans de les 
Illes Balears i el País Valencià.

Enfocament cap a la utilitat. Encarem els nostres esforços i recur-
sos al servei dels editors per a fomentar la seva professionalitza-
ció. Des de l’AMIC treballem per esdevenir una veritable central de 
vendes de publicitat i de generació de nous models d’ingressos per 
als mitjans. En aquest sentit en pocs anys hem multiplicat per cinc 
la nostra capacitat de generar publicitat per als mitjans associats.

A més a més de l’increment d’ingressos per als associats, des de 
l’associació aquest any hem impulsat un sistema d’avançament del 

cobrament de la publicitat que permetrà treballar amb una major 
tranquil·litat financera, alleugerint els problemes de liquiditat que ge-
neren les demores de pagament de la publicitat i d’altres ingressos.

De fet, des del vintè aniversari, quan mirem cap al futur, veiem 
que en una dècada el mapa de mitjans d’informació del nostre 
territori canviarà molt, ja que s’està produint una revolució tec-
nològica que modifica ràpidament les formes d’informar-se de 
la ciutadania. Canvis i revolucions que des de l’AMIC veiem que 
poden esdevenir per als nostres mitjans associats oportunitats 
si ho enfoquem bé i les afrontem i conjuntament.

Si realment volem que aquests riscos siguin oportunitats tan-
gibles per als editors, tenim clar que des de l’AMIC ens hem 
de marcar alguns nous reptes: ajudar als editors de mitjans a 
experimentar perquè puguin adaptar-se als canvis que venen i 
poder diversificar la seva oferta de canals informatius; contribuir 
a fer-los créixer en ingressos i reforçar el lideratge en el seu 
territori geogràfic o temàtic; i afavorir la creació d’una comunitat 
de lectors fidels que acompanyin al mitjà.

En aquest sentit, des de fa uns mesos ens hem incorporat a 
PIMEC per a reforçar la nostra vocació professional i poder 
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compartir i aprendre d’experiències de millora empresarial im-
pulsades en altres sectors.

L’AMIC en la seva tercera dècada vol ser una plataforma 
d’innovació empresarial del sector, amb la voluntat de contribuir 
a potenciar la indústria dels mitjans d’informació i comunica-
ció del nostre país. Durant els pròxims anys volem contribuir a 
crear ecosistemes de col·laboració al voltant de la innovació en 
el sector del periodisme de proximitat, volem ajudar a fer de les 
microempreses de mitjans, petites empreses, de les petites em-
preses, mitjanes, per fer possible que tinguin un major potencial 
per a informar millor als seus lectors.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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El 86% dels espanyols té dificultats 
per distingir entre una notícia falsa 
d’una veritable
Per Bfacemag

Les anomenades  fake news  o “notícies falses”, han passat a 
ser una cosa habitual en el panorama mediàtic internacional. 
La multitud de fonts i mitjans de comunicació existents gràcies 
a les noves tecnologies fan que cada vegada siguem més inca-
paços de distingir entre notícies veritables o falses. De fet, sis 

de cada deu espanyols creu que sap distingir entre una notícia 
falsa i una de veritable, però la realitat és que el 86% les confon.

Es tracta de la principal conclusió del I Estudi sobre l’Impacte 
de les Fake News a Espanya, realitzat per l’empresa d’estudis 
de mercat Simple Lògica i el Grupo de Investigación en Psico-
logia del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid .

En aquest estudi, desenvolupat amb l’objectiu d’aprofundir en 
aquest fenomen, els enquestats van haver de distingir entre di-
versos titulars, uns falsos i altres veritables. Només el 14% dels 
participants va aprovar en el seu intent, donant com a resultat 
que el 86% dels espanyols té dificultats per distingir entre una 
notícia falsa d’una veritable.

Segons mostra l’estudi, abans de realitzar la prova, el 60% 
dels participants de totes les comunitats autònomes d’Espanya 
pensava que sabia diferenciar-ho fàcilment. No obstant això, el 
78% dels enquestats entre 16 i 24 anys no va saber diferenciar 
una notícia falsa d’una veritable.

Quant als majors de 55 anys, el 92% es va equivocar en la seva 
detecció; això si, el 60% de la població que reconeix haver-
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se cregut alguna vegada una notícia falsa, la immensa majoria 
afirma que la mentida news no va tenir conseqüències en la 
seva vida.

No obstant això, entre les persones que reconeixen haver-li 
afectat, gairebé el 30% afirma que li va ocasionar discussions 
amb familiars i/o amics o problemes a la feina, ja sigui amb el 
cap o companys (22%), o fins i tot problemes emocionals (18 
%).

En el món de les fake news no sempre cal donar la culpa als 
mitjans de comunicació o personatges com Donald Trump. Un 
4% afirma haver creat alguna vegada una notícia falsa, i d’ells 
només la meitat diu haver-la distribuït; una xifra que portada a 
valors absoluts, no és menyspreable. En la immensa majoria 
dels casos (90%), la van difondre per pura diversió o perquè 
creien que no feien cap mal. El 7% ho va fer per algun interès 
(negoci, màrqueting, etc.) o per fer mal a algú (3,5%).

L’estudi va ser dut a terme en concordança amb la nova gamma 
de productes de “Dippeo de Llagostins” de Pescanova. La cam-
panya gira entorn del concepte Postveritat -elegida paraula de 
l’any 2016 pel diccionari d’Oxford- que abasta aquella circum-

stància en la qual els fets objectius influeixen menys en l’opinió 
pública que les emocions.

Els internautes segueixen preferint les 
revistes de paper

 Les revistes de paper 
segueixen sent encara 
l’opció preferida dels inter-
nautes enfront de l’oferta 
en línia. El 70% dels en-
questats per l’AIMC Q 
Panel afirma haver llegit 
alguna d’aquestes capçaleres en els últims sis mesos. L’estudi, 
realitzat per l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Co-
municació (AIMC), ha rastrejat els hàbits dels internautes es-
panyols en relació a la lectura, tant analògica com digital, de 
revistes.

El 23% dels internautes ha consultat alguna revista en línia en 
l’últim mes. En l’última onada de la investigació, portada a ter-
me entre el 8 de desembre de 2016 i el 13 de gener de 2017, 
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es va produir un creixement del 2,9% en el nombre de lectors 
per Internet. En total, les revistes digitals sumen una audiència 
de 7.169.000 lectors, dels quals un 2,3% (891.000) declara no 
haver llegit cap revista en paper en els últims sis mesos. A més, 
un 10% dels internautes declara ser fan o seguidor d’alguna 
revista en xarxes socials.

Les dones llegeixen més les revistes en paper que els homes. 
De fet, el 72% de les entrevistades va declarar haver llegit algu-
na durant els últims sis mesos enfront del 68% dels homes. Per 
contra, els homes superen les dones en lectura digital. El 26% 
va accedir a alguna revista en línia en l’últim mes, percentatge 
que cau fins al 20% en el cas de les enquestades. (d’Ipmark)

El País signa la pau amb els quiosquers 
a canvi de protegir els seus interessos

El conflicte entre les associacions de venda de premsa i el Grup 
Prisa  s’ha resolt favorablement un mes després d’activar-se. 
Cal recordar que el detonant va ser l’entrada amb calçador 
d’Amazon en el repartiment d’exemplars, i que després els 
quiosquers es van encarregar de avivar en declarar a El País, 

Cinco Días i As diaris “no grats”. A partir d’aquí no hi va haver 
més desacords, només converses i negociacions per trobar una 
solució.

Aquesta solució ha arribat tot just trenta dies després. El País 
ha signat la pau amb els representants dels quiosquers ma-
drilenys per mitjà d’un acord que deixa una reguera de punts 
a complir per part del primer. Segons informa l’Associació de 
Venedors de Premsa de la Comunitat de Madrid (AVECOMA), 
l’acord assolit preveu “potenciar conjuntament el canal tradicio-
nal de venda de premsa com a canal principal. Inclou la posada 
en marxa de plans de comunicació i publicitat destinades a do-
nar suport i realçar el paper dels quioscs, als quals el diari tam-
bé donarà suport a les iniciatives socials que posin en marxa “.

Aquest marc de col·laboració comprèn per tant diversos punts 
que converteixen Prisa en una crossa de suport per als quios-
quers. D’una banda, El País compensarà als quioscos pel seu 
acord amb Amazon, abonant el percentatge que sol quedar-
los als venedors amb el preu de venda de la publicació sense 
IVA, al voltant del 20%, que es distribuirà entre les diferents 
associacions de Madrid en funció de la seva representació. 
Més compromisos: El País passarà a encartar dins dels exem-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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1. Televisor Curved UHD de Samsung de 49” UE49MU6675: sense assegurança, 30 quotes de 34,00 €; amb assegurança, 30 quotes de 44,00 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 % (TAE 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: sense assegurança, 
1.020 €; amb assegurança, 1.320 €. El televisor es pot adquirir sense formalitzar l’assegurança. També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança: 1.020 €; PVP amb assegurança: 1.320 €. Per a altres opcions de finançament, consulta la teva oficina 
de CaixaBank. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 30-6- 2017. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions 
de venda, consulta www.CompraEstrella.com 2. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció 
de les polítiques de risc de l’entitat. 3. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de 
subscripció. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i 
autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1937-2017/09681

CaixaBank presenta Family Il·lusions.
Ara pots finançar un televisor Curved UHD de Samsung al 0 % TAE per 44 € al mes, sense interessos ni comissions, i amb 
l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3 Comença a fer realitat il·lusions de mida familiar.

Un televisor Samsung,1

al 0 % TAE2

AMIC 188x122.indd   1 17/5/17   12:09
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plars distribuïts amb Amazon un val de descompte per a fins a 
cinc exemplars entre setmana en punts de venda tradicional. 
L’últim punt, però potser el més vinculant, planteja l’elaboració 
de plans de comunicació i campanyes publicitàries per part d’El 
País, amb l’objectiu de promoure el valor dels quioscos.  (de 
Dircomfidencial)

L’Observatori de la Igualtat farà 
seguiment als mitjans

 
El Govern català ha aprovat el decret que constitueix formal-
ment i regula l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), òr-
gan que té per finalitat contribuir al coneixement de la situació 
de les dones per a una millor presa de decisions, planificació i 

avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de 
gènere i de les dones. L’elaboració d’aquest decret ha comptat 
amb les aportacions de les entitats de defensa dels drets de 
les dones.
 
L’Observatori és un òrgan assessor del Govern, adscrit a 
l’Institut Català de les Dones (ICD), creat per la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes com una 
de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la 
igualtat efectiva de dones i homes. Entre les funcions que ha 
de desenvolupar destaca el disseny d’un sistema d’indicadors 
per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigual-
tats de gènere i determinar els motius de la seva persistència; 
promoure l’elaboració d’estudis i informes especialment en els 
àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la 
imatge pública de les dones; i fer el seguiment de la imatge i 
els estereotips de la representació de les dones i de la banalit-
zació de la violència masclista als mitjans de comunicació. (de 
Premsa.gencat)
 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La nova RTVV tindrà un pressupost 
de 55 milions
El ple del Consell ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2017 
de la nova radiotelevisió valenciana, la Corporació Valencia-
na de Mitjans de Comunicació (CVMC), que puja a 55 milions 
d’euros. La decisió s’ha adoptat després que el consell rector 
de la CVMC aprovés el passat 27 de gener la proposta de pres-
supostos d’ingressos i despeses.

La CVMC, creada per la Llei 6/2016, és una entitat de dret pú-
blic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica 
per al compliment de les seves finalitats. A més, la Corporació, 
que s’integra en el sector públic instrumental de la Generalitat 
valenciana, està dotada d’especial autonomia en la gestió i in-
dependència funcional respecte de la Presidència de la Gene-
ralitat, a la qual està adscrita a mers efectes orgànics, i de la 
resta de les administracions.

Igualment, té per objecte l’exercici de les competències que co-
rresponen a la Generalitat per al disseny, desenvolupament de 
projectes, generació de produccions i continguts i prestació del 
servei públic audiovisual. (d’EFE)

Mediaset ven la seva participació a 
8TV 

Mediaset ja està fora de 8TV. El “somni” català de Paolo Vasile 
finalitza després de poc més de dos anys des que el Grup de 
Fuencarral adquirís el 40% de la participació del capital social 
d’Emissions Digitals de Catalunya SA (8TV) per un muntant que 
va rondar llavors els 9 milions d’ euros. No obstant això, al llarg 
d’aquest període cap dels objectius inicials s’han complert i el 
Grup de Fuencarral abandona el vaixell, tot i que mantindrà la 
gestió publicitària del canal autonòmic que passa per les seves 
hores més crítiques. Godó ha recomprat el 30% de les accions 
de 8TV que encara estaven en mans de Mediaset, després que 
aquesta no acudís a la darrera ampliació de capital.

El desembarcament de Paolo Vasile a 8TV es va produir sota 
la premissa d’una renovació i una millora de la graella i dels 
continguts del canal amb l’objectiu d’extrapolar el model de Te-
lecinco a una cadena d’abast autonòmic. (de Prnoticias)
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La consigna de Cairo a Rosell (El Mundo): 
menys text i més elements gràfics

Francisco Rosell ha complert els seus primers dies com a di-
rector de El Mundo, després de la traumàtica sortida de Pedro 
García Cuartango. Rosell i l’equip de Unidad Editorial es troben 
en aquests moments en fase d’avaluació, analitzant l’actual si-
tuació del diari i valorant els canvis. Segons ha pogut confirmar 
El Español, el nomenament del nou director no va ser una deci-
sió que hagi estat meditada amb massa antelació, cosa que ha 
obligat a l’equip directiu a analitzar cada decisió al detall.

Dins de les decisions que haurà de valorar Francisco Rosell hi 
ha la consigna d’Urbano Cairo, president de RCS Mediagroup, 
que en la seva última visita a Madrid fa uns dies va demanar 
accelerar el procés de redisseny del diari, un projecte que por-
ta diversos mesos en els despatxos de Unidad Editorial. Les 
peticions de Cairo passen per realitzar un diari en paper més 
visual, amb textos més curts, fotos i gràfics de dimensions més 
grans i un estil més desenfadat. Tot en un estil similar al de les 
publicacions que manté a Itàlia, més a prop dels que a Espanya 
van fer els diaris gratuïts com ADN i Què! (d’El Español)

Papel inicia nova etapa a l’espera de 
la nova revista d’Unidad Editorial

  
Javi Gómez s’acomiadava de la seva etapa com a director del 
suplement  Papel el 4 de juny. La revista que s’encarta amb 
el diari El Mundo  i que també es pot adquirir de manera indi-
vidual durant la setmana als quioscos llançava aquest dia el 
seu número 90, l’últim amb Gómez com a màxim responsable. 
Gonzalo Suárez, fins ara sotsdirector de Papel, es convertia en 
el substitut de Javi Gómez.
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Els dubtes sobre la continuïtat del suplement dominical d’ El 
Mundo  han estat diverses vegades sobre la taula d’Unidad 
Editorial, ja que la difusió aconseguida no ha estat l’esperada 
per a un projecte de tant pressupost en època d’austeritat del 
Grup madrileny. No obstant això, després de passar una etapa 
certament crítica sembla que de moment Papel seguirà editant-
se i sortint al carrer cada diumenge. Des d’ara ho farà en una 
nova etapa amb Gonzalo Suárez com a director, però sota la 
mateixa premissa del seu naixement amb portades impactants 
i reportatges en profunditat que en rara ocasió tenen el seu lloc 
dins de la premsa generalista. (de Prprensa)
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La subscripció digital no és suficient 
per corregir la situació de la premsa 
nord-americana
Per Dircomfidencial

Pel que sembla, l’augment de subscripcions digitals que van regis-
trar molts mitjans nord-americans després de l’arribada de Donald 
Trump a la Casa Blanca ha resultat insuficient, després de tot.

Els resultats financers fets públics per alguns dels mitjans de 
referència als Estats Units certifiquen que, efectivament, en els 
mesos següents a la victòria de Trump van créixer exponen-
cialment les subscripcions digitals. Per exemple, The New York 
Times, que va ser el principal beneficiat en aquesta onada de 
captació, va augmentar en més de 500.000 el nombre de subs-
cripcions digitals en 2016, el que va suposar un creixement del 
47% respecte a l’any anterior.

Per la seva banda, The Wall Streeet Journal va sumar més de 
150.000 subscripcions després de les eleccions presidencials, 
xifra que va suposar augmentar un 23% el seu volum total; 

mentre que  The Chicago Tribune va aflorar 100.000 (+ 76%). 
Tot aquestes dades han estat auditats per l’AAM, una organit-
zació encarregada de verificar les xifres de circulació.
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No obstant això, igual que la publicitat digital, on el seu creixement 
sostingut no acaba de compensar les pèrdues obertes al paper, 
els guanys reportats per aquests nous lectors no s’ha traduït en un 
creixement en la circulació de la indústria. Segons una anàlisi del 
Pew Research Center a partir de les dades recollides per l’AAM, la 
circulació setmanal total dels diaris nord-americans -tant impresos 
com digitals- ha baixat un 8% el 2016. S’allarga, per tant, una se-
qüència de descensos que acumula ja 28 anys consecutius.

Per suport, la circulació en edicions impreses va anotar una 
baixada del 10% entre setmana i del 9% en els dominicals. En 
canvi, les edicions digitals van registrar un descens de l’1% de 
dilluns a divendres, però va pujar un punt els diumenges. En 
total, la difusió de diaris nord-americans en paper va caure fins 
als 35 milions d’exemplars entre setmana, mentre que la dels 
diumenges es va quedar en els 38 milions.

És més complicat portar una avaluació actualitzada de la circu-
lació digital, ja que els tres diaris principals no informen habi-
tualment de les seves dades a l’AAM. No en va, prenent com a 
referència les xifres proporcionades per les capçaleres en els 
seus respectius informes, aquesta organització estima que la 
difusió a Internet ha caigut al voltant d’un 4% entre setmana.

Aquests descensos coincideixen amb la caiguda de dos dígits 
en els ingressos per publicitat, que segons l’esmentat anàlisi 
va ser més pronunciada que en anys anteriors. En concret, la 
inversió publicitària de 2016 va ser un 10% menor a la de 2015, 
enfront de la disminució del 8% registrada el 2015.
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Més acusada encara va ser la pèrdua en els ingressos per 
circulació, que en només quatre anys han passat dels 10.400 
milions de dòlars (2012) als 10.900 milions recaptats el 2015 i 
2016.

Tot el que apuntem reafirma el moment de transició que tra-
vessa actualment el sector de la premsa escrita, en tant que 
la partida que augmenta d’una banda és descompensada per 
la caiguda d’una altra magnitud. En el cas de The New York 
Times, acumula diversos anys amb descensos destacats en els 
ingressos per publicitat, els quals no s’acaben de compensar 
amb, per exemple, els augments en la xifra de circulació.

El director de Libération i L’Express 
gira full i ja veu el paper innecessari

La crisi de la premsa s’ha 
cobrat moltes capçaleres. 
En l’estiu del 2014 el diari 
francès Libération va estar 
a punt de sucumbir sota jou 
dels seus deutes financers. 

Pràcticament in extremis, els seus accionistes van recórrer al 
seu rescat amb una injecció 18 milions d’euros, i després es va 
decidir donar un impuls digital.

Gairebé tres anys després, el director general de SFR Media, 
l’editora de Libération i L’Express, reconeix estar en condicions 
de poder prescindir del paper.  Aquesta afirmació, pronunciada 
per Alain Weill, es produeix un any després de produir-se el 
llançament del seu quiosc digital. És a dir, que a França sem-
blen haver donat resposta al dilema que tants titulars arrossega 
a Espanya per la inconcreció del futur de l’activitat.

“Si demà també podem divulgar informació de qualitat passant 
de paper, en última instància, per a les empreses periodísti-
ques, no seria tan dolent”, ha reconegut en declaracions a Les 
Echos. I ha afegit: “si les empreses de diaris poden prescindir 
de l’eina industrial, és a dir la impressió i distribució, tampoc és 
dolent”.

No són els primers rumors que relacionen a les publicacions de 
SFR Media amb la fi del negoci tradicional, però sí els primers 
que es promouen des de dins. I és que fa un any el propi Weill 
ja va haver d’estar a l’aguait d’una informació on s’assegurava 
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que la revista L’Express estava a un pas d’editar-se només a 
Internet. Llavors, va reconèixer en una carta que si bé és cert 
que el digital es troba al cor dels seus projectes, estaven “pro-
fundament compromesos amb el paper”. (de Dircomfidencial)

Un projecte de llei a New Jersey 
podria enfortir el periodisme local

Un projecte de llei per enfortir i donar suport al periodisme local 
a New Jersey, Estats Units, es va presentar dijous passat i s’ha 
de tenir en compte. Si s’aprova, el projecte de llei crearia el Ci-
vic Information Consortium (Consorci d’Informació Ciutadana), 
compost per diverses universitats estatals, incloent la Univer-

sitat de Rutgers i la Universitat Estatal de Montclair, així com 
organitzacions no lucratives i empreses de mitjans.

Com funcionarà? El projecte de llei de Civic Information Consor-
tium, patrocinat per Loretta Weinberg, un demòcrata, assignaria 20 
milions de dòlars de la venda de llicències de televisió públiques 
de Nova Jersey, a un fons a través de les universitats estatals que 
donen suport a les iniciatives i programes periodístics. L’objectiu 
és tenir els 20 milions assignats cada any durant cinc anys.

Si el projecte és aprovat a finals d’aquest mes, es podran “crear 
beques per a un grup divers de joves periodistes cobrint durant 
almenys dos anys les notícies locals en àrees ja ateses pels 
mitjans de comunicació, treballant amb l’entrenament de les 
organitzacions de notícies establertes”. Una iniciativa de gran 
calat per enfortir el periodisme local. (de Poynter)

UGT demana al Govern espanyol que 
apliqui ja l’IVA reduït als diaris digitals

L’Agrupació de Periodistes d’UGT (AGP-UGT) ha sol·licitat el 
Govern de l’Estat que fixi ja un IVA reduït del 4% als diaris di-
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gitals igual com el qual s’aplica als de paper per acabar amb 
la “discriminació que pateixen”, ja que en l’actualitat cotitzen 
al 21%. La petició del sindicat es produeix després de què el 
passat 1 de juny el Parlament Europeu aprovés aplicar un IVA 
reduït als llibres i diaris electrònics, com passa amb els de su-
port físic, tal com havia proposat la Comissió Europea.

Per a aquest sindicat, segons ha assenyalat en un comunicat, 
igualar l’IVA reduït per a tots els suports “suposaria la potencia-
ció d’uns mitjans de comunicació que són imprescindibles per 
a la pluralitat informativa del nostre país i pels llocs de treball 
que generen”. AGP-UGT creu que després del vot favorable 
del Parlament Europeu “el Govern del Partit Popular no pot de-
morar més la decisió d’igualar els gravàmens, promesa que va 
realitzar l’any passat.” (d’EFE)
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Els ingressos d’entreteniment global i 
mitjans augmentarà en dos bilions de 
dòlars en 2021
Per PwC i AEC

 
La publicitat a internet ha arribat el 2017 a un punt d’inflexió, 
quan ha superat a la publicitat en televisió a nivell mundial. La 
taxa composta anual de publicitat a Internet augmentarà un 9,8% 
a causa del ràpid creixement dels ingressos en publicitat mòbil.

Així mateix, els ingressos d’entreteniment global i dels mitjans 
de comunicació van a augmentar la seva taxa de creixement 

anual composta (TCAC) en un 4,2%. La seva facturació pas-
sarà dels 1,8 bilions de dòlars a 2,2 bilions el 2021, segons 
recull un informe de PwC.

La publicitat impresa segueix sent dominant amb una quota del 
44,5% de la despesa total en publicitat. No obstant això, PwC 
afirma que la publicitat impresa perdrà anualment un 2.1% du-
rant els pròxims cinc anys i la publicitat digital guanyarà una 
mica més d’un 11% anualment.

Una altra de les potes de l’entreteniment que ha patit un punt 
d’inflexió ha estat la dels videojocs. Els usuaris d’aquesta mo-
dalitat d’entreteniment es van gastar el 2016 un total de 368 
milions de dòlars i es preveu que el 2021 vaig aconseguir els 
489 milions. L’informe cita factors interessants com el canvi de 
perfil dels usuaris de videojocs que ha passat d’un home jove 
a un jugador casual de tots els segments demogràfics. Si bé 
la despesa per transacció és baixa, les compres en l’aplicació 
formen una part significativa del mercat.  

“En un moment en què l’entreteniment i els mitjans de comu-
nicació són cada vegada més virtuals, els consumidors volen 
experiències en viu. La despesa en esdeveniments en directe 
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també s’espera que creixi en un 4% per any durant els pròxims 
cinc anys. Això és gairebé el doble de la taxa de despeses en 
entreteniment i mitjans total dels consumidors.

L’informe conclou afirmant que el creixement del sector estarà 
impulsat per les plataformes on els consumidors tenen llibertat 
d’elecció, de manera que les agències han de ser clares amb 
les diferents estratègies a seguir.

Des de fa ja 17 anys que PwC llança el seu informe Global En-
tertainment and Media Outlook, que te com a objectiu prioritari 
aportar coneixement útil per ajudar les empreses a afrontar amb 
èxit els desafiaments del sector. El Butlletí de l’AMIC ofereix gra-
tuïtament el darrer informe de PwC, només cal CLICAR AQUÍ  

El Govern espanyol augmentarà 
lleugerament el pressupost en comunicació 

El Govern de Mariano Rajoy va aconseguir tirar endavant els 
pressupostos generals de l’Estat per a aquest any 2017. Pel 
que fa a comunicació, el ministeri de Presidència comptarà amb 
55 milions d’euros en concepte de “cobertura informativa” xifra 

que correspon a la despesa en campanya de Comunicació del 
Govern. La xifra amb prou feines augmenta en relació als ante-
riors pressupostos generals que van destinar a aquest concep-
te una mica més de 54 milions.

A falta de conèixer el desglossament de despeses per cam-
panyes en el Pla de Comunicació Institucional del Govern de 
l’Estat, la xifra suposa un increment de tot just un 1,9% res-
pecte als anteriors pressupostos generals de l’Estat. D’aquests 
55 milions encara queda conèixer com es distribuiran en les 
diferents campanyes de comunicació que el Govern planificarà 
per a aquest proper 2017. La tendència en els últims anys ha-
via estat alcista tot i que la situació política, pròxima a unes 
eleccions generals propiciava un augment dels pressupostos 
en comunicació, caldrà esperar per veure si el Govern manté 
aquest camí. (de Prnoticias)

La influència de les xarxes neuronals 
en l’entorn digital

Les xarxes neuronals inspirades en el cervell permeten realit-
zar campanyes publicitàries que generen millors ROIs. Així ens 
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ho expliquen des de RTB House, els que presumeixen d’uns 
algoritmes d’aprenentatge capaços d’identificar els compradors 
amb la major precisió possible.

Les xarxes neuronals són un model de programació d’inspiració 
biològica que permeten a un ordinador aprendre de les dades 
d’observació -de manera similar al funcionament del cervell humà, 
que aprèn de la percepció-. És una de les eines més potents a 
l’hora de resoldre problemes de l’entorn digital, i ja s’està utilitzant 
en les indústries de reconeixement de vídeos, imatge, llenguatge, 
ADN o fins i tot en mercats de valors o la predicció meteorològica.

No obstant això, en la indústria del màrqueting, una xarxa neu-
ronal encara presenta limitacions en la seva capacitat de predir 
valors continus, com per exemple, en el cas d’un e-commerce, 
el valor d’una comanda o els ingressos diaris. En aquest sentit, 
RTB House  ha desenvolupat un mètode innovador que permet 
obtenir estimacions més precises i fiables del valor desitjat. Es 
pot utilitzar per millorar qualsevol xarxa neuronal programada 
per resoldre tasques d’estimació de valor.

El nou mètode estén la fase de formació del model de valor 
de conversió amb objectius addicionals acuradament cons-

truïts, fent que les prediccions del model final siguin més robus-
tes i precises. a la pràctica, vol dir que els nostres algoritmes 
d’autoaprenentatge són capaços d’identificar de forma ultra-pre-
cisa als compradors amb el major valor de carret potencial, i des-
prés mostrar un missatge personalitzat per animar-los a finalitzar 
la compra”. I és que, amb el seu motor de compra de anuncis, 
impulsat per algoritmes d’aprenentatge profund, RTB House aju-
da als anunciants a multiplicar les vendes per assolir els seus 
objectius a curt, mitjà i llarg termini. (d’Interactiva Digital)

Google Chrome bloquejarà automàticament 
els anuncis molestos a partir de 2018

El navegador Google Chrome ha pres cartes en l’assumpte 
de l’experiència de navegació dels usuaris i ha anunciat que 
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començarà a bloquejar de manera automàtica els anuncis 
més molestos del web a partir de principis de 2018. Google 
informarà els editors sobre quins dels seus formats són per-
cebuts com els més irritants durant la navegació a través d’un 
sistema de puntuació. Aquesta decisió tindrà repercussions en 
l’ecosistema publicitari, i és que Chrome és el navegador més 
utilitzat tant en equips d’escriptori com en dispositius mòbils.

Tot i que Google no anomena bloquejador publicitari a aquest 
sistema, es pot dir que actua com a tal, ja que el que fa és 
actuar com un filtre per eliminar els anuncis que més frustren 
l’experiència de navegació dels usuaris, com ara els “elements 
emergents” o els anuncis que cobreixen tota la pantalla i obli-
guen els internautes a esperar uns segons per poder desacti-
var-los.

A més de bloquejar automàticament els anuncis més molestos, 
Google Chrome oferirà als editors la possibilitat de cobrar una 
taxa a les persones que vulguin accedir als continguts utilit-
zant els seus propis programes de bloqueig publicitari. Si no 
volen incloure el portal en qüestió en una llista blanca, hauran 
d’utilitzar una opció anomenada Funding Choices amb la qual 
podran accedir a una versió lliure de publicitat després de rea-

litzar un pagament a través dels seus comptes de Google Pay. 
(d’ Advertising Age)

Atresmedia adquirirà Smartclip Latam, 
líder del mercat en publicitat digital

Smartclip Latam, que opera a Espanya i Llatinoamèrica, és una 
de les comercialitzadores més importants en el mercat de la 
publicitat digital. Gestiona més de 200 suports premium, i arri-
ba a més de 29 milions d’usuaris únics d’audiència potencial a 
Espanya i més de 164 milions incloent les seves seus a Latam, 
segons Comscore MMX.

Atresmedia dóna així un pas més en la seva estratègia de lide-
ratge de l’entorn publicitari digital amb la compra de Smartclip 
Latam. Smartclip compta amb audiències molt rellevants en els 
principals sectors comercials de l’indústria publicitària com ara 
notícies, motor, cinema, oci, estils de vida, moda i bellesa, llar i 
família. Amb la unió de les dues ofertes publicitàries, Atresme-
dia es convertirà en l’operador espanyol líder en el mercat de 
la publicitat digital amb una capacitat de cobertura superior al 
90%. (de Marketingdirecto)
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Zeta ja no comercialitza publicitat de 
Prensa Ibérica

Mentre l’informe encarregat a Deloitte planteja com a vies de 
contingència a la complicada situació de Grupo Zeta la venda 
de certs actius o la fusió amb altres grups editorials, la setmana 
passada es va procedir a extingir Corporación Publicitaria, la 
comercialitzadora de publicitat digital que mantenia el grup Zeta 
juntament amb Prensa Ibèrica. En el seu últim exercici complet, 
el 2014, va registrar una facturació de 8,8 milions d’euros, xifra 
que li va reportar uns beneficis de 31.369 euros. 

Els dos grups van segellar un acord en 2008 per posar en marxa 
aquesta societat, participada al 50%, com a vehicle per al desen-
volupament de la seva activitat publicitària a Internet. Sota el seu 
paraigua quedaven les marques d’El Periódico de Catalunya, el 
Periódico de Aragón, Córdoba Diario, Mediterráneo de Castelló, 
La Província, Diario de Las Palmas, La Nueva España, Levante-El 
Mercantil Valenciano, Diari de Girona, Información y el Faro de Vigo.

Al seu torn, també s’encarregava de gestionar la publicitat de 
tercers, com els digitals del Grupo Joly, Diario de Navarra o 

Diario de León, entre d’altres; a més de les revistes editades 
per Zeta. (de Dircomfidencial)

Banco Popular desapareix com a 
anunciant

Després de la compra del 
Banco Popular pel San-
tander, operació anun-
ciada dimecres, la marca 
d’aquesta entitat finance-
ra desapareix com anun-
ciant. Sens dubte, la seva imatge ha estat associada durant 
molts anys a l’esportista Pau Gasol, que es va vincular a la mar-
ca el 2007, amb una campanya creada per McCann. Aquesta 
associació amb l’esport va portar a l’entitat financera, aquesta 
vegada amb l’agència R, a vincular a altres destacats esportis-
tes en la seva campanya de pensions.

Després de l’adquisició de Banco Pastor, el 2013, per un im-
port de 1.300 milions d’euros, l’entitat va anunciar la integració 
de les dues marques en una campanya obra d’R. El 2015 va 
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escometre un reposicionament, de la mà de Brand Union, en 
el qual, entre altres aspectes, va abordar un canvi en la seva 
imatge corporativa i va simplificar el seu nom que perdia la pa-
raula Banco i passava a denominar-se Popular. Aquest mateix 
any, emprenia una campanya realitzada per Gyro sota el lema 
Qüestió d’harmonia.

En 2016, amb campanya Cheil Spain, va llançar la seva marca 
a internet, Wizink. També va llançar la seva pròpia marca immo-
biliària, Aliseda Immobiliària, en la qual han treballat agències 
com R i que, tan sols fa un parell de mesos, va assignar el seu 
compte complet, creativitat i mitjans, a Hello Media Group. (de 
MarketingNews)

TBWA Espanya crea la campanya del 
nou Rasca Monopoly de l’ONCE

Després d’un concurs entre agències, TBWA\Espanya ha estat 
l’agència designada per donar a conèixer el nou Rasca Mono-
poly de l’ONCE amb el seu partner Monopoly (Hasbro). Quan 
anem pel carrer ens fixem en moltes coses que ens agradaria 
tenir i vam pensar: “si pogués, m’ho compraria”. Des TBWA \ 

Espanya hem volgut canviar el paradigma de “m’ho compraria” 
per “m’ho compro” gràcies al Rasca Monopoly de l’ONCE i així 
arribem a aquesta campanya.

A més, l’agència creativa ha volgut transmetre la idea que amb 
aquest Rasca es pot guanyar un premi important. Per això el 
nou Rasca et permet guanyar a l’instant fins a 60.000 euros. 
El mix de mitjans del nou Rasca Monopoly es compon de TV 
(20 “x1 i 10” x2), ràdio (3 falques de 30 “), gràfiques en punts 
de venda autoritzats, display i accions especials amb moments 
interns en informatius i programes de entreteniment. (de La Pu-
blicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com fer una pàgina web més atractiva
Per Comunicae.es

Tenir una pàgina web atractiva és un requisit obligatori per tenir 
èxit en el món digital. Si es vol incrementar la facturació i aug-
mentar la captació de clients, és important que s’aconsegueixi 
posicionar la pàgina a Google i els cercadors més importants.

Però, com fer un web més atractiu? Aquí van 14 recomanacions 
que evitaran tots els problemes:

Més fotografia, menys text: s’ha de procurar anar per feina. 
Ningú vol passar hores i hores llegint un contingut d’un web. A 
més, està més que clar que una imatge val més que mil paraules.

Anar al gra: no s’ha d’afegir contingut al web que no aporti cap 
valor, els usuaris d’Internet agrairan que se’ls posi en safata 
el més important de la pàgina web com serveis o productes, i 
que s’estalviï literatura que només val per a omplir contingut i 
que no aporti res. A més, així també es millorarà la conversió.

Utilitzar colors clars: el negre va passar de moda. Està 
comprovat que als usuaris actuals els agraden les pàgines 
amb fons clars. Construir una paleta de colors agradables 
perquè els internautes se sentin a gust en el site és una bona 
opció.

Mostra l’equip de treball: fer públiques les persones que es-
tan darrere d’una organització incrementa la confiança gene-
rada. També és pertinent posar un breu resum curricular i el 
càrrec de cada integrant de la publicació.

Contacte visible: No és inusual el fet d’entrar en una pàgina 
web on és molt difícil localitzar les seves dades de contacte i 
localització. Això normalment genera desconfiança, dóna sen-
sació que es vol amagar. En un web s’ha de ressaltar aquest 
aspecte i la seva fàcil localització.
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No descuidar el disseny responsive: ja no és un luxe sinó una 
obligació que el web estigui completament adaptat a tot tipus de 
dispositius mòbils.

Adéu flash: hi ha múltiples raons per les quals es va deixar 
d’utilitzar flash per a llocs web, cal descartar-ho. A Google no li 
agrada i per aquesta raó s’ha d’evitar.

Velocitat de càrrega: si una pàgina web no és capaç de carre-
gar-se ràpidament, màxim 3 segons, hi ha el risc que els possi-
bles clients se’n vagin del web per la lentitud d’aquest a mostrar 
el contingut, és molt important optimitzar-lo en aquest sentit.

URL amigables: cal oblidar-se de les URL llargues i amb cente-
nars de números. Optimitzar—la amb el nom de cadascuna de 
les pàgines i seccions internes és la millor opció.

Botiga online: s’ha de obrir al món i no limitar-se als clients lo-
cals. Gràcies a les bondats d’Internet es poden acumular clients 
de qualsevol país, sense importar el lluny que estigui. La infor-
mació, local; la publicitat, global.

Vídeo: és important afegir un vídeo a la pàgina web, amb ell 
s’aconseguirà enganxar a l’usuari i el contingut serà molt més 
amè. Tothom prefereix que s’ensenyi una presentació abans de 
llegir una àmplia descripció.

Xarxes socials: incloure els botons per compartir i comentar en 
els perfils socials. Les xarxes que es vagin a utilitzar han d’anar 
de la mà i en consonància amb la xarxa.

Blog: el contingut és el rei del posicionament web. Cal parlar 
sobre els productes i serveis, promocions i informació rellevant. 
Mentre més actualitzacions es tinguin, més quantitat de visites 
s’assoliran.

Fotos d’instal·lacions: als possibles clients que entrin a la pà-
gina web els donarà més confiança saber que el web que estan 
visitant no només és una cosa virtual, sinó que també està feta 
de maons i ciment, que hi ha alguna cosa darrere d’aquesta 
gran imatge virtual.

Un web atractiu és la millor carta de presentació que en 
l’actualitat pot tenir una publicació o qualsevol empresa, tant 
per fidelitzar els seus clients com per aconseguir més clients. 
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És molt important que no es descuidi la pàgina i s’acompanyi 
amb una bona estratègia de màrqueting de continguts i xarxes 
socials. Si es compleixen tots aquests aspectes aconseguirem 
un posicionament orgànic i sostenible en el temps.

Nova eina de Google: Data Gif Maker
 
L’equip de Google News Lab acaba de llançar una nova i molt 
simple eina gratuïta de visualització de dades, Data Gif Maker, 
que permet crear imatges animades en format gif per compa-
rar dos elements. Simon Rogers (@smfrogers), data editor del 
Google News Lab i director dels Data Journalism Awards, ha 
presentat aquesta nova eina en l’article Make your own data 
gifs with our new tool, publicat al bloc de Google.
 
Rogers ha explicat que “les visualitzacions de dades són una 
eina essencial per explicar històries en el periodisme, i tot i que 
sovint són complicades, no tenen per què ser complexes. De 
fet, amb el creixement dels dispositius mòbils com a via princi-
pal de consum de notícies, les visualitzacions de dades poden 
ser simples imatges formatades per al dispositiu en el qual apa-
reixen “. 

Els “gifs de dades”, utilitzats per exemple per Lena Groeger (@
lenagroeger), de ProPublica -segons explica Simon Rogers en 
el seu article-, serien un exemple que encaixa perfectament en 
aquest plantejament. (d’AEC)

Skype es rellança i imita a snapchat 
per competir amb Facebook

Microsoft va comprar a Skype  fa sis anys i des d’aquest llavors, 
sembla ser, que el servei de missatgeria no ha tingut tant d’èxit 
com a l’inici. El gegant de programari ha tingut alguns inconve-
nients amb el disseny i el conjunt de funcions que ofereix Sky-
pe, perquè intenta competir contra aplicacions com Messenger, 
FaceTime, WhatsApp, entre d’altres.
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No obstant això, Microsoft ha presentat un nou disseny descrit 
com “la propera generació de Skype” que es centra en la mis-
satgeria. Des d’aquest dijous, el programari de videoconferèn-
cies va rebre una actualització que elimina botons bombolles 
que eren moderns fa més de 10 anys. En el seu lloc, Skype 
aposta per una interfície d’usuari que és una mena de fusió 
entre les aplicacions de xat més populars d’aquests dies: snap-
chat i Instagram. D’aquesta manera, ofereix un aspecte ple de 
línies de colors i animacions.

El nou Skype inclou funcions com les dels seus competidors, com 
Facebook, per fer trucades en grup, petites aplicacions anome-
nades bots que permeten compatir emojis. Aquesta actualització 
ja està disponible per als usuaris de Skype en Android. En el sis-
tema operatiu iOS arribarà en els propers dies. (d’El Comercio)

Facebook realitza aliança amb BuzzFeed 
per la seva plataforma de vídeo

L’objectiu de Facebook és transformar-se en una plataforma de 
vídeo original, per a això es troba desenvolupant diferents ins-
tàncies per elaborar contingut propi. Un d’aquests moviments 

es va saber durant la nit de dimarts, ja que la xarxa social 
s’hauria aliat amb BuzzFeed per a la creació de programes, els 
que vindrien en dues formes diferents, segons Reuters.

El mateix informe apunta que l’empresa de Zuckerberg estaria 
injectant prop de 250.000 dòlars per a shows de llarga durada 
(prop de trenta minuts) i 35.0000 per a petites càpsules de cinc 
minuts. Juntament amb això, el 55% dels ingressos seria desti-
nat directament als creadors de continguts, significant això una 
finestra bastant interessant per a aquells que per aquests dies 
es troben desencantats de YouTube.

L’acord, a més d’incloure a BuzzFeed, també afegiria a Vox Me-
dia, ATTN i Group Nine Media, tots propietaris de marques rela-
cionades amb el món audiovisual, a més de l’àrea tecnològica. 
(de Fayerwayer)

Extensió de Chrome per evitar 
distreure’s amb Facebook

Quan hom no suporta més la congestió del treball potser es 
recórrer al feed de notícies de Facebook. Però a vegades el 
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contingut de la xarxa es torna una escombraria i realment hi 
anem a perdre el temps. I per aquest tema entra en acció Fo-
cusbook per a Chrome. L’excel·lent idea darrere d’aquesta sen-
zilla extensió és preguntar a l’usuari el per què de la seva visita 
a Facebook, mentre una banda de color blau llisca cap avall 
per ocultar el contingut a la xarxa social abans no trobis alguna 
cosa “interessant”. Així es pot evitar seguir usant Focusbook, 
sobretot durant setmanes de projectes i exàmens. Focusbook 
es pot baixar CLICANT AQUÍ  (de Fayerwayer)

Apple contra la publicitat en la 
nova actualització del seu sistema 
operatiu?
En el marc de la presentació de la WWDC 2017, celebrada a 
San José Califòrnia, Apple va anunciar el llançament del seu 
nou sistema operatiu per a Mac, High Serra, que estarà dispo-
nible en versió beta a partir d’aquest mes.

Entre les noves característiques d’aquesta interfície destaca 
una que en particular podria suposar un nou desafiament per 
a les marques i els seus equips estratègics en la seva tasca 

per lliurar a les audiències estratègies de comunicació en el 
moment indicat mitjançant el canal adequat gràcies al segui-
ment que diverses eines i recursos permeten fer del viatge del 
consumidor en línia.

Amb la intenció d’agilitar la velocitat de Safari en aquesta nova 
actualització del macOS, Apple va apuntar per afegir dues fun-
cions que aposten, des de l’òptica de l’empresa, per millorar 
l’experiència de l’usuari. En primer lloc, el nou sistema operatiu 
impedirà que els vídeos es reprodueixin de manera automàti-
ca quan els internautes visitin qualsevol pàgina. La funció ha 
estat denominada Audio Play Block, la qual està habilitada per 
detectar quan un vídeo comença a sonar per donar-li el control 
a l’usuari de mantenir la reproducció o bé manejar-la amb base 
als seus interessos.

A això se suma una mena de rastrejador d’anuncis que evi-
tarà que els anuncis segueixin a les persones que naveguen 
a tots els llocs que visiten al llarg del seu temps de connexió. 
D’aquesta manera, aquest recurs aposta per la “prevenció de 
seguiment intel·ligent” amb l’objectiu “d’evitar que els llocs web 
envaeixin la privacitat dels usuaris” a través del seu historial de 
navegació. (de Merca2.0)
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Facebook desenvolupa plugin de 
Wordpress per Instant Articles

Des del seu anunci Instant Articles, el servei de Facebook que 
permet integrar directament des de l’app mòbil de la xarxa social 
una interfície de visualització interna de continguts web externs, 
ha provocat controvèrsia. Ara sembla que s’obre a tothom. Amb 
un temps de càrrega molt menor que el requerit per redirec-
cionar a una pàgina externa, Instant Articles promet convertir-
se en una funcionalitat còmoda per explorar continguts sense 
sortir de la xarxa social. I ara, l’equip de desenvolupadors de 
Automatic ha confirmat que es troba preparant un connector 
d’Instant Articles per a Wordpress, amb el qual serà possible 
visualitzar i enllaçar articles perquè formin part de la plataforma, 
i tinguin dret als beneficis i regalies que genera.

El connector serà de codi obert totalment, de manera que serà 
possible integrar-hi millores i modificacions a la mesura. Tot i 
així Facebook no s’escapa de la sospita i el debat sobre el seu 
aparent intent per muntar una mena de xarxa paral·lela, a partir 
de la qual pugui monetitzar a partir de l’activitat dels seus usua-
ris, és damunt la taula. (de Webempresa)

Totes les novetats d’Apple

Apple celebra aquesta setmana el seu WWDC, la conferèn-
cia per a desenvolupadors en la qual l’empresa de Cupertino 
sol presentar algunes novetats de maquinari i programari. Els 
d’Apple han presentat un nou iMac, l’iPad Pro de 10,5 polza-
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des i un altaveu que arriba disposat a competir amb Amazon 
i Google. També hi ha noves versions de iOS, macOS, tvOS i 
watchos.

Al costat de les noves versions de iOS, macOS, tvOS i wat-
chos, Apple ha presentat alguns productes nous, com el iMac 
Pro, que arribarà al desembre; també s’ha presentat HomePod, 
l’assistent que arriba disposat a competir, a través de Siri, amb 
els altaveus de Google i Amazon. I també s’ha donat a conèixer 
el nou iPad Pro, de 10,5 polzades, un xip A10X Fusion i la millor 
pantalla en un iPad fins a la data.
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Periodisme i Intel·ligència Artificial
Per Ismael Nafría / Tendencias

Intel·ligència Artificial o Machine Learning (aprenentatge au-
tomàtic) són conceptes amb els que ens trobarem cada vegada 
amb més freqüència en el sector dels mitjans digitals. 
 
El passat mes d’abril, AP Insights va publicar un informe molt 
útil sobre aquest tema, titulat The future of augmented journa-
lism: A guide for newsrooms in the age of smart machines. Re-
comano la seva lectura perquè ofereix un magnífic repàs sobre 
les possibilitats que s’obren en aquest camp per als mitjans i 
permet entendre el punt en què ens trobem. 
 
Fa uns dies, l’equip de Google News Lab va celebrar una tro-
bada a les oficines de Google a Nova York dedicat justament a 

aquest assumpte: “AI in the newsroom: What’s happening and 
what’s next? “(Google Bloc). Els convidats van ser Nick Roc-
kwell, CTO de The New York Times, i Luca D’Aniello, CTO de 
l’agència Associated Press. 
 
Les tres conclusions que va extreure l’equip de Google News 
Lab van ser les següents: 

1. L’IA incrementarà la capacitat dels mitjans de centrar-se en la 
creació de contingut. Per exemple, eliminant tasques rutinàries 
que no aporten valor i que poden robar temps als periodistes. 
O facilitant l’anàlisi de grans quantitats de dades per extreure’n 
noves històries.

2. L’IA pot ajudar a millorar la qualitat de la conversa en línia i aju-
dar els mitjans a entendre millor les necessitats dels seus lectors. 
Un exemple concret és l’ús que el NYT està fent de l’eina Pers-
pective desenvolupada per Jigsaw (companyia que, com Google, 
pertany a Alphabet), que ajuda a moderar de manera més efi-
cient els comentaris gràcies a l’aprenentatge automàtic (machine 
learning). Fins ara el Times només permetia realitzar comentaris 
en el 10% dels seus articles per una qüestió de recursos. El seu 
objectiu és arribar al 100% gràcies a l’ajuda d’aquesta eina.
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3. Aplicar estàndards periodístics és essencial per a la imple-
mentació reeixida de la IA a les redaccions. Per exemple, els 
periodistes econòmics d’AP van entrenar al programari perquè 
fos capaç d’escriure de manera automàtica notícies sobre re-
sultats econòmics de les empreses. 

El Butlletí de l’AMIC recomana ampliar aquesta informació CLI-
CANT AQUÍ  

The New York Times reduirà el nombre 
d’editors i elimina el defensor del lector

The New York Times prepara una reestructuració interna per 
fer front als desafiaments de la digitalització. El diari va anun-
ciar aquest dimecres que ha ofert baixes incentivades als seus 
empleats amb l’objectiu de reduir el nombre d’editors. A canvi, 
ha promès augmentar el de redactors. També elimina la figura 
del Defensor del Lector i la substitueix per un coordinador que 
estarà en contacte amb periodistes i lectors a Internet.

Les baixes incentivades s’adrecen especialment als editors. 
El rotatiu confia en contractar amb l’estalvi fins a 100 nous re-

dactors, segons han anunciat en un document intern el director 
executiu, Dean Baquet, i el director de gestió, Joseph Kahn. “El 
nostre objectiu és inclinar significativament la balança d’editors 
a redactors en el Times, donant-nos més feina pròpia de perio-
distes sobre el terreny”, escriuen en el document.

El diari novaiorquès compta actualment amb dos filtres d’edició 
que supervisen una informació abans que es publiqui. Ara pas-
sarà a tenir un sol grup d’editors i hi haurà un altre editor que 
“mirarà per sobre de les seves espatlles abans de la publicació”. 

La decisió del Times la plantilla del qual s’estima en uns 1.300 
empleats, busca accelerar la producció de notícies amb més 
reporters i una edició més ràpida per fer front a la creixent com-
petència d’altres mitjans, especialment The Washington Post, 
amb el qual manté una renyida baralla d’audiència en línia.

El diari va anunciar aquesta setmana la creació d’una nova 
plataforma, anomenada Readers Center i coordinada per una 
editora de la secció d’Internacional, per “capitalitzar el conei-
xement i experiència dels nostres lectors” i tractar d’oferir res-
postes més ràpides a les seves comentaris o preocupacions. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Dissenyant eines per mesurar 
l’audiència digital a Catalunya

Per avui, divendres, dia 9 de juny, el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC), conjuntament amb l’Institut de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
i la Generalitat de Catalunya, organitza la jornada “Dissenyant 
eines per mesurar l’audiència digital a Catalunya”. L’objectiu de 
la sessió és parlar i reflexionar sobre les eines de mesura de 
l’audiència dels mitjans i serveis de comunicació audiovisual en 
un present connectat, en el qual els continguts es consumeixen 
en qualsevol moment i per dispositius diversos. 

La jornada, en la qual hi participa el secretari general de l’AMIC, 
Josep Ritort, es clourà amb la presentació de l’Observatori de 
la Comunicació a Catalunya (OCC), un projecte digital gestio-
nat per l’InCom-UAB, adreçat al sector acadèmic i professional, 
que té com a objectiu contribuir a l’anàlisi i el coneixement del 
sector de la comunicació a Catalunya. (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

Convocatòria III edició del Premi 
Ramon Barnils de Periodisme 
d’Investigació

El Col·legi de Periodistes col·labora en la III edició del Premi 
Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, un guardó que vol 
reconèixer i estimular la pràctica del periodisme d’investigació. 
El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca tres categories 
per a l’edició d’enguany: premi a l’obra publicada, premi a l’obra 
inèdia i premi a l’obra publicada en mitjans locals i comarcals. 
Els treballs es podran entregar entre el 23 de maig i l’1 de no-
vembre de 2017. 

El Premi Ramon Barnils té la finalitat de guardonar reportatges 
que informin sobre fets o dades que hagin romàs ocults o hagin 
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passat desapercebuts tot i ser rellevants, dels quals es valorarà 
especialment la varietat i riquesa de tècniques d’investigació 
periodística emprades. Pot participar-hi qualsevol professional 
del periodisme o estudiant de grau, postgrau i màster de perio-
disme. Les obres inèdites que es tindran en compte han de ser 
exclusivament en format text, mentre que els treballs ja publi-
cats poden ser tant peces escrites com audiovisuals o sonores.

Premis: 
A l’obra inèdita: 1.400 euros i la publicació al diari Ara; a l’obra 
publicada: 800 euros; a l’obra publicada en mitjans locals i co-
marcals: 800 euros. L’entrega dels premis es realitzarà el 12 de 
desembre de 2017 a Barcelona. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC 
poden consultar les bases d’aquest premi CLICAT AQUÍ (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Generació de continguts periodístics per al mòbil. Barce-
lona, dilluns 12 i 19 de juny (de 10:30h a 13:30h) - L’objectiu 
d’aquest curs impartit per Jordi Flamarich, és fer un recorregut 
i reflexionar sobre què es podria fer i què s’està fent avui dia 
amb el mòbil com a canal de consum de continguts. La tecno-

logia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, també als qui 
es dediquen a informar i generar continguts, i conèixer millor el 
canal ens pot ajudar a afrontar el nostre futur professional amb 
més garanties.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital. Tarragona, di-
marts 13 i dilluns 19 de juny (de 10:00h a 15:00h) – Barcelona, 
dimarts 20 i 27 de juny (de 15:30h a 20:30h) - En aquest curs, 
a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar un 
pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un 
camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.

Com gestionar les relacions amb els mitjans de comuni-
cació. Barcelona, dijous 15 i 22 de juny (de 15:30h a 20:30h) 
- Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, proporciona 
les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol interven-
ció davant un mitjà de comunicació i ajuda a fer arribar els nos-
tres missatges i informacions d’una forma més efectiva.

Introducció a l’Analítica Web. Lleida, divendres 16 de juny (de 
09:00h a 14:00h) - Amb aquest curs, impartit per Pilar Yépez, es 
comprendran les bases de l’analítica web, coneixeràs les prin-
cipals mètriques i el seu significat i comprendràs com funciona 
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la principal eina d’analítica web, Google Analytics, i quines són 
les seves possibilitats.

Tècniques de Negociació. Girona, dimarts 20 de juny (de 
10:00h a 15:00h)  - En aquest curs, dirigit per Josep Salvat, en-
tendrem com és i com funciona el llenguatge verbal i no verbal, 
treballarem les habilitats per escoltar de forma activa i incorpo-
rarem nous hàbits per superar les nostres pors en negociar. Si 
fem aquesta “gimnàstica” podrem esdevenir bons negociadors.

Redacció periodística - Nivell avançat. Barcelona, dimecres 
21 i 28 de juny i 5 de juliol (de 10:30h a 13:30h) - Aquest curs, 
a càrrec de Carles Singla, proposa treballar en tres línies en-
trellaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals de 
la redacció periodística informativa i interpretativa. Una reflexió 
sobre tècniques i recursos per millorar la qualitat dels textos 
periodístics. I pràctiques i exercicis individuals per millorar i re-
forçar les competències dels participants a l’hora de redactar i 
titular notícies, reportatges i entrevistes.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 

és el cas dels associats a l’AMIC, i són bonificables, és a dir 
que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el 
Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més 
informació a https://www.periodistes.cat/formacio.

Inscripcions obertes als cursos 
subvencionats de la Generalitat

El Col·legi de Periodistes ha tingut accés a diferents cursos 
subvencionats del Consorci per a la Formació Contínua de la 
Generalitat de Catalunya. Els col·legiats i col·legiades adscrits 
al Règim General, autònoms i persones en situació d’atur te-
nen l’oportunitat d’apuntar-se a qualsevol dels cursos, que 
són aquests: Anglès A2A (75 hores); Assessorament per a la 
creació d’empreses (30 hores); Gestió Fiscal de l’empresa (40 
hores); MOS: Microsoft Office Excel (45 hores); Rehabilitació 
Energètica d’Edifics (60 hores); Comerç a través de les Xarxes 
Socials (30 hores). Per a obtenir més informació i inscripcions 
cal CLICAR AQUÍ  
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Els espanyols només confien en la 
premsa escrita i en la ràdio 
Per Extradigital

En el seu discurs de comiat davant la redacció d’El Mundo, Pe-
dro García Cuartango va assegurar desconèixer les raons que 
havien motivat el seu cessament. Tenint en compte que durant 
els seus 370 dies al càrrec ha aconseguit recuperar l’esperit 
del diari, repuntat l’audiència del web, moderat la caiguda del 
paper i reconstruït els trossos d’una redacció trencada, només 
va encertar a dir que “és evident que la empresa no té confiança 
en el meu treball”.
 

La frase no va passar desapercebuda a qui durant poc més 
d’un any ha estat el seu equip, així com tampoc als mitjans 
que es van encarregar de reproduir el contingut del discurs. La 
frase és subratllable, no tant perquè despertés dubtes sobre 
l’acompliment de Cuartango als comandaments d’El Mundo, 
sinó per l’al·lusió implícita a la credibilitat dels mitjans. Justa-
ment al mig de l’anomenada era de la post-veritat, on contínua-
ment es posa en dubte la seva tasca informativa.

Paradoxalment, amb tot el deteriorament sofert en els darrers 
anys, la premsa escrita és un mitjà de confiança per als espan-
yols. Tampoc per a molts, només per al 4%, però és cert que, al 
costat de la ràdio, són els únics mitjans que es mouen en regis-
tres positius. Això, segons l’estudi Trust in Media 2017 que ha 
realitzat el departament de recerca de la Unió Europea de Ra-
diodifusió (UER), a partir de dades recollides de l’Eurobaròmetre.

La fiabilitat que atorguen els espanyols a la premsa escrita és, 
si més no, cridanera, ja que dóna resultats negatius (-2%) en 
el conjunt dels 33 països presos en compte dins de la investi-
gació. Per davant està, això sí, la ràdio, que resulta creïble pel 
19% de la població espanyola, sis punts menys que a Europa, 
on també és el suport més ben valorat.
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La resta de mitjans no aconsegueixen la confiança dels es-
panyols. El que pitjor índex recull són les xarxes socials, 01:00 
-29%; seguit de la televisió, un -24%; i Internet, amb un -13%. 
Tots ells es mouen en uns percentatges més o menys similars 
als registrat a Europa, on el 38% desconfia de les xarxes so-
cials com a suport informatiu i el 12% d’Internet. La televisió, en 
canvi, és considerada fiable per al 4% de la població.
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Comprar mitjans i periodistes amb els 
diners públics
Per Ignacio Escolar, periodista i director / eldiario.es

Vuit ministeris del Govern de Rajoy van a pledejar a l’Audiència 
Nacional contra el Consell de la Transparència, un organisme del 
propi Govern de l’Estat. Van als tribunals perquè volen amagar 
com reparteixen la publicitat institucional: aquests diners públics 
que alguns polítics administren com si fos de la seva propietat.

El Govern espanyol va gastar 37,7 milions d’euros en publici-
tat el 2015 i la majoria dels ministeris es nega a explicar com 
es va emprar aquest pressupost. Fa uns mesos, eldiario.es va 

sol·licitar aquesta informació al Portal de Transparència. Volíem 
saber si aquests diners s’havia repartit segons criteris objec-
tius d’audiència, com ordena la Llei de Publicitat Institucional. 
Transparència ens va donar la raó i va instar els ministeris a 
què lliuressin les dades completes: quant se’n va endur cada 
mitjà. En comptes de complir amb aquest mandat, la resposta 
del Govern ha estat pledejar. Només s’entén si és que tenen 
alguna cosa a amagar.

A diferència del que passa en la majoria dels països europeus, 
les dades del repartiment de la publicitat institucional són se-
cretes en gairebé totes les administracions espanyoles. Amb 
aquests fons, alguns polítics compren periodistes, portades, 
editorials, columnistes, tertulians... Darrere de l’opacitat en 
aquest repartiment publicitari s’amaga la principal palanca per 
controlar a la premsa: una poderosa eina per a la propaganda 
i la censura.

Sens dubte té sentit que l’administració s’anunciï. La publicitat 
institucional serveix per salvar vides a les carreteres, amb les 
campanyes que fa la DGT. O per evitar assassinats masclistes, 
difonent el telèfon 016. O perquè l’Estat ingressi més diners 
dels que inverteix, com aconsegueix la publicitat de Loteries. 
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El problema no està en la publicitat institucional, sinó en els 
criteris amb què es reparteix: un abús gairebé constant que 
s’amaga després de la falta de transparència. En molts casos, 
la publicitat no depèn de la teva audiència, sinó de com et por-
tes amb el polític de torn, que decideix amb arbitrarietat i utilitza 
els diners de tots per alimentar la seva pròpia xarxa clientelar.

Les poques ocasions en què transcendeixen detalls concrets 
sobre el repartiment publicitari en les administracions públiques 
queda clar quin és el motiu de tant secret: amagar el rastre de la 
compra de periodistes i el pagament de favors als mitjans afins. 
És just el que va passar a Madrid amb la publicitat institucional. 
És el que va fer Ana Botella al capdavant de l’Ajuntament -aquí 
estan les dades- i és també el que van aplicar Esperanza Agui-
rre i Ignacio González des de la Comunitat.

Avui desvetllem com es va repartir la publicitat des Metro de 
Madrid durant la legislatura 2011-2015, amb Aguirre i González 
com a presidents autonòmics. El 60% de tota la inversió en 
premsa se la va emportar un sol periòdic: La Razón. El 48% de 
tota la inversió en ràdio se la va emportar una sola emissora: 
Intereconomía. Ni La Razón és el diari més llegit ni Interecono-
mía és la ràdio més escoltada. 

Al Canal d’Isabel II el repartiment va ser igual d’arbitrari i també 
va beneficiar als mitjans més propers al PP: La Razón, Intere-
conomía, Libertad Digital i ABC.

Casualment, quan Esperanza Aguirre va deixar la presidència 
de Madrid, va fitxar amb un sou estratosfèric com a columnista 
de l’ABC.

Casualment, quan Ignacio González va deixar aquest mateix 
càrrec, va fitxar amb un sou igual de desmesurat per La Razón.

Casualment, el conseller de La Razón, Edmudo Rodríguez, tre-
ballava al mateix temps al Canal; és el testaferro de González 
que avui està a la presó.
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Casualment, l’exgerent del Canal Ildefonso de Miguel va ser 
fitxat per Intereconomía quan va deixar l’empresa d’aigües de 
Madrid, que tant va regar a aquest grup de comunicació.

Avui per a tu, demà per a mi. I sempre a costa dels altres.

Almenys ABC o La Razón existeixen i tenen certa audiència. No 
sempre és així. El Canal d’Isabel II va pagar gairebé 600.000 
euros en anuncis a NuevaTelevisión.com, un digital irrellevant 
però que tenia com a impulsor al tertulià i exportaveu del Go-
vern d’Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. El Canal també va donar 
141.013 euros a ElPulso.es: un web desconeguda fundat per una 
exsòcia d’una expresidenta de Telemadrid nomenada pel PP.

En total, el Canal d’Isabel II es va gastar 55 milions d’euros 
en publicitat entre 2006 i 2015. Aquesta enorme inversió -i la 
publicitat de Metro de Madrid, i la de les conselleries de la Co-
munitat, i la de la Fundación 2 de Mayo, entre altres “maman-
durrias”- és el que explica perquè Esperanza Aguirre va ser la 
preferida de la premsa conservadora en els anys en què Maria-
no Rajoy era a l’oposició i no manejava aquests fons de rèptils. 
Rajoy era ximple i Aguirre molt llesta, almenys mentre la líder 
va pagar més.

Ignacio González i Esperanza Aguirre regaven molt bé a la seva 
premsa amb els diners del contribuent, que és el que sempre 
paga aquestes festes al final, i per partida doble. A curt termini, 
per la factura a costa del pressupost públic. A llarg termini, per 
la impunitat que permeten uns mitjans controlats pel poder, i 
que miren cap a un altre costat davant la corrupció.

Gràcies a aquestes inversions publicitàries, s’entén molt millor 
perquè van fallar els controls a Madrid...
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Eduardo Suárez: “El gran malson que 
tenim avui els periodistes és acabar 
produint contingut escombraries”
Per Maria Durán / Periodisme UMH

 
Eduardo Suárez (Lleó, 1979) ha estat corresponsal a Londres i 
Nova York. Cofundador de Politibot i El Español, ha treballat per 
a mitjans com El Mundo i Univisión. A l’abril de 2014 va posar en 
marxa, al costat de Maria Ramírez, el blog No hace falta papel, 
sobre innovació i tendències periodístiques. A més, Suárez ha 
rebut el prestigiós Premi García Márquez de Periodisme (2014) 
per un reportatge publicat a El Mundo sobre el 25è aniversari 

de l’Exxon Valdez. Ha impartit un taller al Màster d’Innovació en 
Periodisme de la Universitat Miguel Hernández (Elx).  

Politibot s’ha consagrat com una de les innovacions més 
interessants del recent panorama mediàtic a Espanya. Com 
va sorgir la idea?
Com tots els anys, a Austin es va celebrar un congrés de perio-
disme al qual assistim Maria Ramírez i jo. Allà ens vam adonar 
que hi havia una tendència que estava emergint als EUA, la 
d’utilitzar els bots com a canal d’informació. Els bots són una 
espècie de mecanisme que et permet parlar amb la teva au-
diència en una aplicació de missatgeria. En concret, ens van 
cridar l’atenció dos: Purple, que funciona a través de SMS, i el 
bot de Quartz per iPhone, que simula una experiència similar 
a una conversa al WhatsApp. Això va succeir a l’abril de 2016, 
quan es feien les segones eleccions a Espanya. 

Quines són les claus de l’èxit de Politibot? Cap a on evo-
lucionarà?
Hi ha un punt d’innovació en el nostre projecte, perquè era una 
cosa que no s’havia fet abans a Espanya. És el primer bot de 
notícies i, com tot el que és nou, té una exposició extra. D’altra 
banda, és la veu, el to amb què Politibot es dirigeix a l’usuari. 
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Des del principi teníem molt clar que calia construir-li una perso-
nalitat i que calia donar-li una particular forma d’expressar-se. 
Volíem jugar amb l’humor, que fos un robot una mica maldestre, 
però simpàtic, amable i irònic en algunes coses. A més, és un 
robot que et dona molts GIFs i et diu coses divertides. Estem 
acostumats a la serietat en els mitjans, per això, la naturalitat de 
Politibot va ajudar a que fos un producte d’èxit.

De quina manera influeix aquest tipus de projectes en el 
periodisme polític?
El periodisme polític a Espanya està molt centrat en les decla-
racions -el que diu Pedro Sánchez i el que li respon Susana 
Díaz-. Per això, nosaltres intentem que, tot i que cada vegada 
es fa més i no som els únics, Politibot estigués molt centrat 
a donar context a problemes concrets i en intentar oferir da-
des a l’usuari. Des del principi, vam tenir molt clar que tenir 
gràfics sobre, per exemple, la desocupació o la sanitat, era una 
de les senyes d’identitat del projecte i així continuem fent-ho. 
L’essencial és el contingut que pots consumir a la plataforma, 
sense sortir d’aquí, sense anar-te a cap altre enllaç.

És un projecte pioner a nivell mundial?
No, és un projecte pioner a Espanya, però no mundial. No hi ha 

hagut cap bot de notícies que hagi tingut tant impacte. Ara bé, 
veient el que s’està fent amb bots en altres països, crec que 
podem estar orgullosos. No tenim res a envejar a projectes com 
els de la BBC o el New York Times. El servei públic de ràdio, 
televisió i internet de Regne Unit, per exemple, ha llançat fa poc 
un bot sobre les eleccions britàniques i, al meu entendre, hi ha 
coses que podrien fer-se millor. De fet, l’experiència que tenim 
nosaltres ens ha donat un coneixement sobre bot que no té, a 
hores d’ara, molta gent al món.

(...)

A Politibot estan experimentant amb podcasts, quin resul-
tat estan donant?
Estem molt contents, és una cosa que mai havíem fet i ens cridava 
molt l’atenció. Ana Ormaechea, que posseeix una plataforma de 
podcasts, Cuonda, ens va oferir produir-ne un per Politibot. No-
saltres fem el contingut i ells munten el so, li afegeixen efectes, 
músiques, i la veritat és que el resultat és molt professional. Més 
o menys, ara mateix, hem aconseguit la mateixa audiència en el 
bot que en el podcast. Per tant, creiem que van creixent de la mà. 
La gent que obre el bot normalment escolta el podcast i viceversa. 
És una manera de crear una altra rutina amb la nostra audiència.
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Així doncs, tenim la diària que és el missatge que envia Politi-
bot un cop al dia de dilluns a divendres i el podcast que ho fem 
cada 15 dies. Estem molt agraïts per l’acollida que ha tingut, 
hi ha molta gent que ens ha dit “no existia una cosa així a Es-
panya” i aquest és el millor piropo que ens poden dir. El nostre 
objectiu era que el podcast s’assemblés el menys possible a 
una tertúlia com les dels programes de ràdio. Preteníem que fos 
cada dia d’un tema i que l’objectiu fos comprendre aquest tema, 
en comptes de parlar d’una mica de tot, que és el que passa 
majoritàriament en les tertúlies.

Com considera que pot renovar-se la forma tradicional de 
cobrir la política, que sol basar-se en declaracions, espec-
tacle i imatges superficials?
Hi ha diverses formes de canviar-lo, però em centraria en dues. 

Una és amb dades, intentant centrar-se més en els problemes i 
menys en les personalitats dels polítics. Crec que hi ha massa 
informació sobre coses que no tenen impacte en la teva vida i 
es parla poc de les que realment afecten: les taxes de la univer-
sitat, els lloguers, de si és bo o dolent promocionar la compra 
d’habitatge... I una altra, complementària, consisteix a elaborar 
històries en profunditat. Aquestes històries són complementàries 
a les dades perquè de vegades et diuen on has d’anar a fer la 
història, però són cares perquè cal dedicar-los molt de temps. 
Per això, el bot és interessant, perquè t’ofereix la possibilitat 
d’explicar coses d’una manera senzilla i propera en menys espai.

A quins mitjans, tant nacionals com internacionals, consi-
dera que val la pena seguir-los la pista perquè estan inno-
vant?
Per descomptat, Quartz. És un referent i cal seguir-lo per tot el 
relacionat amb els bots. Al seu torn, els més evidents, el Wash-
ington Post i el New York Times perquè són els que més recur-
sos tenen i estan dedicant moltíssims diners a innovar. No obs-
tant això, també altres més petits com Five Thirty Eight que són 
els millors amb les dades i fan coses espectaculars amb elles.
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Per què defensa la necessitat de reportatges elaborats “a 
foc lent”?
Això és una expressió que algú es va inventar, i que la gent ha 
anat repetint. No és que defensi una cosa o una altra, és que 
crec que el tipus d’històries que hem fet tota la vida als diaris, 
d’unes 500 paraules amb dos o tres fonts, les definiríem com 
“de la pila”. Eren les que cabien en una pàgina de diari imprès 
i són les històries que molts mitjans seguim fent. Crec que és 
un error absolut, estem en un entorn en què les històries que 
tenen èxit són les que t’informen d’una manera breu, concisa i 
d’una ullada del que està passant. Al seu torn, hi ha les històries 
fetes en profunditat després d’haver parlat amb molta gent o 
d’haver estat durant un temps en un lloc. Per tant, les que estan 
condemnades a morir són les històries que no són ni una cosa 
ni l’altra. Històries mediocres, que publiquen tots els mitjans i 
que estan basades en dues declaracions.

Com sorgeix la idea del projecte #nohacefaltapapel ?
Era un bloc que teníem Maria Ramírez i jo. El vam començar 
perquè, després d’un període en EUA, ens interessava molt la 
innovació periodística. Va ser una oportunitat per aprendre co-
ses noves, vam conèixer als creadors de Quartz i a Ken Doctor, 
un dels homes que més sap de mitjans als EUA Posteriorment, 

va ser el nom que va adoptar l’empresa d’El Espanyol, tot i que 
ja no el té. Reflectia molt bé l’esperit inicial del projecte, que 
és que no calia paper. No vol dir que ho odiem ni res, de fet, 
continuem llegint en paper. Nosaltres defensem que realment 
no cal tenir una revista o un diari de paper per fer periodisme 
de qualitat. No tens per què rebaixar ni fer coses terribles, com 
veiem moltes vegades en els mitjans digitals, per tenir audièn-
cia. Aquesta era l’aposta que teníem, crec que va funcionar 
durant el temps que vam poder fer-la fer funcionar, vam tenir 
moltes visites i vam fer un projecte molt digne.

Quin consell donaria a un periodista recent graduat que 
busca incorporar-se al mercat laboral?
Hi ha molta gent que li dirà que la situació és un desastre i que no 
trobarà feina. Crec que cal ser més optimistes. No és cert que no 
és un bon moment, sinó un moment molt més interessant. Hi ha 
moltes més possibilitats per crear un mitjà propi i, encara que no 
aconsegueixis que sigui rendible a curt termini, la pròpia experièn-
cia de crear-lo és molt valuosa. Estic convençut que els nous mi-
tjans els inventaran les properes generacions. Tenen moltes eines i 
una visió molt més realista de com són els mitjans ara i com hauran 
de ser d’aquí a 10 anys. Han d’emprendre, intentar fer un projecte 
i pensar per a quina audiència aniria dirigit. (Foto: Roberto Prada)
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Blockchain pot eliminar els 
intermediaris en la professió 
periodística
Per Trecebits i AEC

Tothom parla de Blockchain, però ningú sap realment a què es 
refereix aquesta tecnologia i, molt menys, com podria afectar 
l’exercici del periodisme. El llibre Blockchain: la revolució in-
dustrial d’Internet, arriba a dir clarament que aquesta cadena 
de blogs, espina dorsal del protocol Bitcoin, pot eliminar els 
intermediaris en la professió periodística. Coordinat per Alex 
Preukschat i recentment publicat per Gestió 2.000 en la redac-
ció del llibre hi han participat trenta experts. El volum narra com 
aquesta tecnologia pot afectar les diferents indústries i sectors, 
entre els quals es troba el dels mitjans de comunicació. 

Una de les autores del llibre, la periodista Covadonga Fernán-
dez, explica que La tecnologia Blockchain és “un llibre major 
d’esdeveniments digitals compartit entre moltes parts diferents, 
que no pot ser alterat perquè està protegit criptogràficament. 
Blockchain va sorgir en 2009 per donar suport a la moneda vir-

tual bitcoin, però molt aviat es va descobrir l’enorme potencial 
transformador que tenia per si mateixa.”

Certament, la característica principal d’aquesta tecnologia és la 
seva capacitat per descentralitzar la confiança. Per Blockchain, 
la descentralització és un concepte derivat de la criptografia, 
pel que tota transacció queda registrada, és immodificable i 
accessible al control de tots, impedint les transaccions simul-
tànies. Tot això a partir d’una lògica pròpia i automàtica, sense 
ningú que, a títol de notari, hagi de certificar la situació d’un bé 
o una cosa semblant. És a dir, tots podem confiar, sense que 
hagi de confiar en una autoritat central.

La periodista diu que “la principal diferència entre Blockchain 
i internet és que mentre que la xarxa es limita a l’intercanvi 
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d’informació, la cadena de blocs permet intercanviar valor.” 
Per exemple, “amb Blockchain podrem comprar o vendre ca-
ses, coses i idees directament entre nosaltres sense necessitat 
d’intermediaris, com, per exemple, Wallapop. Això és una cosa 
totalment revolucionari que ens porta a una nova era d’internet: 
l’internet del valor.”

El llibre explica  que el principal èxit de la tecnologia Blockchain 
és haver descentralitzat la confiança, el que permet l’eliminació 
d’intermediaris en gairebé tots els processos i serveis empresa-
rials. En la indústria periodística, “deixarà en una nebulosa el pa-
per dels mitjans de comunicació i facilitarà l’aparició de nous mo-
dels de negoci basats en la descentralització i la col·laboració.”

Covadonga Fernández afirma que sorgiran plataformes tipus 
Uber o Airbnb, però totalment descentralitzades, que “desinter-
mediaran la producció de continguts de la mateixa manera que 
aquestes dues plataformes ho han fet en els seus respectius 
sectors.” Així, amb Blockchain, els periodistes podran ser quali-
ficats i remunerats directament pels usuaris.

Blockchain apunta cap a la desintermediació de l’exercici de la 
professió periodística, el que pot considerar-se totalment revo-

lucionari, ja que ens col·loca davant l’abisme d’un periodisme 
sense mitjans. Encara que al periodisme fora dels mitjans és 
una cosa a la que ens han anat acostumant Twitter, Facebook o 
Google, que han aconseguit convertir-se en veritables mitjans 
de comunicació mercès a la inversió i el treball aliens.

Blockchain també podria servir per a l’execució de continguts 
col·laboratius. Per exemple, les informacions podrien ser enri-
quides amb els comentaris dels lectors i aquests ser remune-
rats en funció de la seva aportació al contingut. És més, “amb 
Blockchain, els mitjans de comunicació seran totalment digitals 
i es podrà contractar periodistes de tot el món i remunerar-los 
amb criptodivisas”, diu la coautora del llibre.

 Així les coses hom pot pensar que Blockchain pot ajudar ac-
tualment a revitalitzar la indústria dels mitjans, però la tecnolo-
gia Blockchain també podria resultar clau per protegir els drets 
d’autor dels editors i dels productors de continguts.

Fernández diu a Trecebits que, actualment, amb els principals 
editors de mitjans europeus en peu de guerra per la possibilitat 
que el reglament comunitari de privacitat segueixi autoritzant a 
les grans plataformes tecnològiques, com Facebook o Google, 
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a continuar lucrant-se amb les dades que deixen els usuaris al 
accedir a les notícies, la tecnologia Blockchain podria erigir-se 
en l’eina necessària per conèixer la traçabilitat dels productes 
periodístics.

“Aquesta circumstància permetria als editors i als creadors de 
continguts saber en tot moment qui reprodueix el seu treball, en 
quin lloc i el nombre de vegades que s’ha fet, el que obligaria a 
les grans plataformes tecnològiques a pagar drets d’autor per 
la reproducció de productes periodístics que no els pertanyen.”

A Espanya, segons un informe del Reuters Institute Digital 
News, el 39 per cent de les persones ja usa les xarxes socials 
com a principal via d’accés a les notícies i més de la meitat dels 
menors de 35 anys les utilitza per informar-se. L’estudi, que és 
de 2016, també destaca que el 49 per cent fa servir Facebook 
per consumir i compartir notícies.

Aquestes xifres -i altres similars- han fet que Facebook i Google 
controlin ja més del 80% de la publicitat en línia. És a dir, els 
mitjans de comunicació tot just contracten ia una cinquena part 
de la publicitat que es mou a Internet.

Aleshores, com afecta la publicitat? “Blockchain també planteja 
la possibilitat de canviar la relació dels usuaris amb els anuncis. 
Per exemple, aquesta tecnologia permetrà que els consumidors 
accedeixin a qualsevol contingut periodístic a canvi de veure la 
publicitat que triïn i, a més, ser remunerats per això. Aquesta 
nova forma de consumir publicitat podria resoldre la greu pèrdua 
econòmica que causen els bloquejadors, xifrada en pèrdues su-
periors als 22.000 milions de dòlars per als editors en línia.”

A més, atès que la principal qualitat d’aquesta tecnologia és la 
seva capacitat per descentralitzar la confiança, sorgiran nous 
models de negoci basats en la desintermediació i la col·laboració. 
Aquesta circumstància obre l’esperança a nous Facebook, Goo-
gle o Amazon, on els usuaris puguin tenir el control de les seves 
empremtes digitals i decidir el que volen fer amb elles.
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En aquest sentit, l’empresa Synereo, radicada a Tel Aviv, treba-
lla des de l’any 2014 en el desenvolupament d’una xarxa social 
descentralitzada, que deixa la informació personal i la mone-
tització de les dades en mans dels usuaris. A diferència de les 
xarxes socials actuals, aquesta xarxa promet no emmagatze-
mar dades personals ni vendre-les a tercers. Les aplicacions 
d’aquesta companyia podrien reemplaçar els serveis de Uber, 
WhatsApp o Spotify.

Segons Covadonga Fernández, d’alguna manera, Blockchain 
porta implícita la promesa de tornar internet als seus principis 
inicials, a aquells que els seus creadors preconitzaven abans 
que els estats, les grans empreses o les plataformes tecnolò-
giques s’apropiessin d’ell i es convertissin en els comercialitza-
dors de la privacitat aliena.

Quines aplicacions pot tenir la tecnologia Blockchain per 
als mitjans de comunicació i per als periodistes
La coautora del llibre explica Trecebits que una de les grans 
avantatges d’aquesta tecnologia és que permet la realització de 
micro pagaments. “Així, els editors en línia podran monetitzar els 
continguts com si fossin cançons i que els usuaris no hagin de 
subscriure’s a tot el producte. Els micro pagaments permetran 

la compra d’articles, reproduccions de vídeos, notícies, fotos, 
dibuixos, alertes de notícies o minuts de lectura per fraccions 
d’euros, dòlars o bitcoins. En aquest sentit, ja hi ha empreses 
com SatoshiPay, participada pel grup alemany Axel Springer, que 
han creat una plataforma perquè els editors web puguin vendre 
continguts fraccionats per quantitats tan petites com 0,01 euros.”

Blockchain també podria canviar la relació entre els mitjans i 
els periodistes, a causa de la capacitat d’aquesta tecnologia 
per conèixer el benefici que generen els productes periodístics. 
En aquest sentit, aquesta qualitat podria anar en detriment de 
la qualitat dels continguts i dels propis periodistes, en sentir-se 
pressionats per crear productes que intueixin rendibles.

La protecció de la llibertat de premsa dels periodistes que han 
d’exercir la seva feina en llocs i circumstàncies en que la seva tas-
ca professional se sent amenaçada és una altra de les grans pro-
meses de Blockchain. Aquesta tecnologia no pot ser controlada per 
cap govern ni institució, el que garanteix l’anonimat i poder ocultar 
l’origen de la informació, sense que la veracitat es vegi afectada.

“Un altre punt interessant d’aquesta tecnologia –explica Fer-
nández- és la seva capacitat per conèixer l’origen de les ma-
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nipulacions, mentides o mitges veritats, en permetre la creació 
d’un històric de continguts, que no pot ser manipulat.”

Blockchain també facilitarà la definició de models de negoci per 
a cada contingut, en permetre crear regles d’utilització per a 
cada producte periodístic. Així, qualsevol periodista pot progra-
mar mitjançant smart contracts les condicions en què vol que 
siguin consumits els seus productes.
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A punt el Congrés Internacional 
“Mediamorfosis. Perspectives sobre 
la innovació en Periodisme” 
Per Jose A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiències UMH / MIP

Més de 200 experts es reuneixen al XXIII Congrés Internacional 
de la Societat Espanyola de Periodística, organitzat per la Uni-
versitat Miguel Hernández d’Elx durant aquest cap de setmana, 
9 i 10 de juny. Es tracta d’un dels congressos de periodisme 
amb més solera a Espanya, que aglutina els professors que 

imparteixen docència en les titulacions de Periodisme i aquest 
any l’organitza Periodisme UMH. Aquesta reunió científica, pilo-
tada per l’equip de professors del Màster d’Innovació en Perio-
disme de la UMH, analitzarà la transformació que experimenten 
els mitjans i les claus per desenvolupar un periodisme de qua-
litat que sigui viable i innovador. Podrà seguir-se amb l’etiqueta 
#SEPUMH. Les sessions plenàries es retransmetran per strea-
ming a @PeriodismoUMH.

Participants
Els 200 participants, majoritàriament professors universitaris, 
procedeixen de vuit estats (Mèxic, Equador, Brasil, Àustria, 
Regne Unit, Portugal, Taiwan i Espanya), pertanyen a 37 uni-
versitats i presentaran 92 ponències agrupades al voltant de set 
línies temàtiques:

- Desenvolupament històric i tendències en l’ecosistema me-
diàtic actual.
- Producció de continguts i noves narratives.
- Reptes ètics i professionals: la rellevància pública del periodisme.
- Canals de distribució, xarxes socials i audiències actives.
- Periodisme especialitzat i nínxols d’emprenedoria.
- Models de negoci i vies d’innovació en el sector.
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- Ensenyament i investigació del periodisme: plantejaments in-
novadors.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden descarregar-se l’horari 
de presentació de les comunicacions CLICANT AQUÍ 

Mediamorfosis
En l’última dècada, el concepte d’innovació s’ha convertit en 
lloc comú en diversos sectors de l’activitat empresarial, tecno-
lògica i social. Innovar implica la capacitat d’assumir els canvis 
i usar habilitats creatives per detectar un problema o necessitat, 
trobar una solució nova i desenvolupar-la amb èxit. 

Quan es compleixen 20 anys de la publicació de Mediamorfo-
sis. Understanding new media, l’obra de Roger Fidler, el Con-
grés analitza la transformació de l’ecosistema mediàtic en la 
producció i distribució de continguts, els perfils professionals, el 
paper de les audiències i els models de negoci. Els participants 
debatran com es pot innovar en les principals àrees que afecten 
al desenvolupament del periodisme i quins models destaquen 
en l’àmbit nacional i internacional.

Ponents
La conferència inaugural va a càrrec de Lucy Küng, investiga-
dora de l’Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism. 
Sobre el seu últim llibre, el periodista José Antonio González 
Alba ha escrit un interessant article. Aquesta sessió la presenta 
i modera el periodista austríac Andy Kaltenbrunner, director de 
la consultora Medienhaus Wien i professor honorífic de la UMH.

A la sessió “Innovar conservant els valors essencials del pe-
riodisme” intervenen Eva Belmonte, responsable de projectes 
de la Fundació Civio; Alejandro Laso, director d’innovació d’El 
Confidencial i Juanlu Sánchez, sudirector de eldiario.es. Els 
representants d’aquests mitjans, que encapçalen el Rànquing 
d’innovació periodística a Espanya 2014, exposaran la seva vi-
sió de com els periodistes han d’adaptar a l’entorn actual i anar 
un pas més enllà per innovar.

La cloenda comptarà amb el professor José Luis Rojas Torrijos 
(Universitat de Sevilla), qui parlarà de “Innovació en el perio-
disme esportiu: de la transferència de la investigació a la praxi 
professional”.
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Temes de debat
En la línia de Producció de continguts i noves narratives, es 
tractarà el disseny de la premsa gratuïta digital en els disposi-
tius mòbils, l’aplicació de les narratives immersives en reportat-
ges, les aportacions de la realitat virtual al periodisme, casos 
reeixits de l’ús de narratives transmèdia i periodisme mòbil, el 
Big Data com a fenomen sociocultural, la gamificació del con-
tingut periodístic per afavorir l’engagement o el paper dels labo-
ratoris de periodisme a Espanya.

En la línia de Canals de distribució, xarxes socials i audiències 
actives s’abordarà la innovació radiofònica a les pantalles a tra-
vés de les apps de les principals cadenes, el consum de notí-
cies onlineen Espanya: temàtiques, formats i itineraris d’accés, 
com mesurar el valor basat en el consumidor de les marques 

periodístiques i l’ús de bots com a servei de notícies i de con-
nectivitat emocional amb les audiències.

En la línia de Models de negoci i vies d’innovació en el sector, es 
debatrà sobre la participació de l’usuari des del crowdfunding a 
la distribució social dels continguts, les metodologies per deter-
minar si una idea és innovadora i permet un desenvolupament 
emprenedor, les estratègies d’innovació a la ràdio esportiva, i el 
capital social com a arma defensiva davant Facebook i Google.

L’SEP
La Societat Espanyola de Periodística, fundada el 1989, es de-
dica a investigar els assumptes nuclears del Periodisme, les se-
ves pràctiques i estàndards, la diversitat de llenguatges, el perfil 
dels professionals, els mitjans i modes en què es desenvolupa 
i les transformacions que experimenta. La SEP s’ha consolidat 
com una institució sempre atenta als assumptes nuclears del 
Periodisme, les seves pràctiques, els seus estàndards profes-
sionals, les seves transformacions, la diversitat de llenguatges 
en què s’expressa, el perfil dels que l’exerceixen, els mitjans i 
modes en què es desenvolupa, etc. Cap de les qüestions que 
s’han anat suscitant ha quedat al marge dels interessos d’una 
associació que reuneix prop de 200 docents universitaris de 
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Periodisme, i que porta més de mig segle participant en el de-
bat sobre el present i del futur de l’ofici periodístic, al qual apor-
ta idees des d’una acadèmia en permanent contacte amb la 
professió. 

L’objectiu de la SEP és auscultar i diagnosticar la indústria del 
Periodisme, subratllar els seus punts forts, mostrar les possibi-
litats que obre la multiplicació de suports i les noves pantalles 
de distribució, rescatar èxits del passat i models de qualitat que 
han funcionat i segueixen funcionant, proposar idees per mi-
llorar la formació dels periodistes i adaptar els plans estudi als 
perfils professionals que demanda el mercat.
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Menysprear els fluids malignes de les 
xarxes
Per Pere Font i Grasa, periodista

Importa el periodisme seriós. Les odioses fake news, és el 
càncer que està produint més metàstasis al consum col·lectiu 
d’informació. Aura d’honestedat és el que proclamem molts a 
l’hora d’acotar la vergonya del Niàgara, del devessall de fluids 
malignes que envaeixen milers de milions de pàgines digitals; 
bilions de bilions d’insults, venjances, improperis. Fems. Brutí-
cia. Abocadors  incontrolats.

Entremig de la cobejança del todo vale, el periodisme s’ha de 
fer fort aixecant l’única muralla per la qual lluitar: la veritat, la 
certesa del contrast de la informació. Ni mitges veritats ni pos-
tveritat. No inventem més subterfugis semàntics: la veritat és 
una i vertadera. El primer manament de la llei del Déu periodís-
tic. Sí, Déu en majúscules i subratllat. No hi ha cap altre camí 
que porti a la font d’aigua natural i cristallina.  Hi ha qui prefereix 
recollir aigua bruta de la riera on conflueixen tots els desaigües; 
les clavegueres amb afluents procedents de la cosa pública. 

Amb tanta informació a les xarxes, molta gent arriba a pensar, 
per què he de llegir un diari, o posar la ràdio, la tele, si per 
Internet m’assabento del que passa? Error superlatiu marginar 
el producte acabat, ben fet, mesurat, correcte, de certeses irre-
futables. Producte igual a noticia. Producte igual a informació 
veraç. Precisament la feina (la tasca diària de “nosaltres, els 
periodistes”) consisteix, entre d’altres coses, a dir, alto!, re-
flexionem. No podem tirar pel camí del mig. No se’ns escau fer 
seguiment del copiar i pegar del cabal de les aigües pudents de 
les xarxes socials, de les xarxes comunicatives interessades 
dels mànagers de relacions públiques. No podem caure en el 
paradigma de veure qui la diu més grossa, més punyent, més 
sorprenent sense abans fer un gavadal de trucades; de trepitjar 
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el carrer, d’assegurar-nos que allò que signem “va a missa”. 
Malgrat ser ateus, gràcies a Déu...

No existeix la postveritat. Dos vocables són nets i polits: Veritat 
o Mentida.  No es confonguem que prou enrevessat que és el 
món dels que se senten amos i senyors de les xarxes, dels que 
fan mals usos de la gran quantitat de sistemes de comunicació 
que el xip immortal ens ha posat a disposició;  de la generositat 
del núvol que se’ns presenta com a contenidor per sentir-nos 
productius i vigilants del gran magatzem on dipositar estocs de 
vivències, imatges abillades  amb la generositat de la llarga 
vida que intentem viure. No podem tolerar que els talibans  que 
s’amaguen sota el turbant de la mentida, continuïn sembrant 
de mines els twiter, face, linkedin, instagram. en definitiva, de 
tots els artefactes que els satèl·lits ens facilita anant i tornant 
de l’espai infinit. 

El periodisme ha d’investigar. No morirà. Sempre tindrà un mitjà 
des d’on publicar la veritat vertadera. Tot plegat ho escric llegint  
un antiquíssim escrit del geògraf Josep Iglésies (anys 1925/30) 
en llançar un crit d’alerta, “... contra la cobejança sense con-
trol dels especuladors de terrenys, les edificacions urbanes mal 
controlades, les extraccions de sorres dels rius, de pedres que 

són testimoniatge de fets geològics transcendents; contra les 
indústries que contaminen l’aigua i l’aire, en oposició a tenta-
cles que s’estenen abusivament (...) Cal reaccionar contra la 
cobdícia agressiva dels trafiquejants de béns públics, d’allò que 
es patrimoni de tots (...) El nostre poble, el país, ara i abans, 
segueix havent de fer front als traficants de béns públics”

Molt ha plogut d’ençà la clarivident crítica de la situació del país 
i les seves nefastes influències.  Aquí entra el periodisme. El 
que supera totes les barreres i que amb pacient desvergonyi-
ment s’atreveix a investigar els presumptes traficants de béns 
públics.  Els darrers anys, molts col·legues s’han calçat les bo-
tes de campanya  entrant de ple a les trinxeres, els búnquers 
que amaguen corrupteles, mentides, postveritats i altres subter-
fugis que solen amagar sota el paraigua de les xarxes socials, 
per contaminar les aigües. Cal continuar pel bon camí per de-
mostrar que el periodisme és viu. Que no s’aturi. 

La veritat cal trobar-la com a tasca inclusiva pròpia de les be-
ceroles del periodisme. Del de veritat; no pas del que s’amaga 
entremig del maremàgnum de la porqueria amb la que bilions 
d’internautes  solen nedar-hi amb total desvergonyiment, sa-
bent que fan mal, que multipliquen la metàstasis de la societat. 
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EL BUTLLETÍ de l’amic

No són periodistes. Escombriaires, tal vegada. Amb perdó dels 
honrats escombriaires de la via pública, els que porten armilla 
groga o verd pistatxo i que mereixen més respecte que els tra-
ficants de bens públics. 

La llista de corruptes és inacabable i encara ho seria més amb 
periodisme de rascar en els drames reals. Fem que la veritat 
prevalgui sobre el poder. Foragitem de la xarxa les fake news. 
No caiguem en el parany de fer-los-hi el joc copiant com si fos 
una noticia contrastada. Dignitat. Deontologia professional.
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