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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: El “procés” i l’atemptat a Barcelona impulsen les vendes de diaris a l’agost
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Col·legi de Periodistes recomana l’ús de braçals i armilles per a l’1-O

COMUNICACIÓ DIGITAL
Estat del periodisme de dades, segons l’informe del News Lab de Google

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les expectatives de creixement dels anunciants es mantenen moderades

NOVES EINES
Un estudi demostra el perquè les notícies falses tenen tant d’èxit a la xarxa

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La reticència a innovar, principal risc per a l’èxit dels mitjans, segons un estudi de WAN-IFRA

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Regular Internet per garantir la llibertat d’expressió
TRIBUNA: Els diaris locals resisteixen millor la crisi
ENTREVISTA: El contingut 2.0 de pagament no afecta més que l’estratègia editorial
ANÀLISI: Les “fake news” eleven la confiança en els mitjans tradicionals
DOSSIER: A/B Testing: una de les claus de BuzzFeed per optimitzar el seu contingut
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El “procés” i l’atemptat a Barcelona 
impulsen les vendes de diaris a 
l’agost
Per Dircomfidencial

L’estiu no acostuma a proporcionar moltes alegries a la premsa 
escrita. La relaxació de l’activitat informativa, unida al període 
de vacances, tenen com a resultat un descens generalitzat en 
el consum de periòdics, tant de paper com en digital.

Sota aquesta lògica, el passat mes de juliol es va mantenir la 
caiguda en la difusió i vendes dels sis principals diaris estatals. 

Així ho confirmen les dades de l’OJD pendents de certificar, 
que plasmen un descens interanual del 14,2% en el conjunt 
d’exemplars venuts i del 8,9% en el de còpies difoses. En suma, 
El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Perió-
dico van vendre una mitjana de 325.083 diaris i van difondre 
584.485 exemplars, en total.

En canvi, el mes d’agost, que en general sol consolidar el sot 
obert al juliol, es va comportar una mica millor en suavitzar la 
tendència a la baixa. Cert és que la suma de vendes i difusió 
van baixar fins als 316.288 i 562.154 exemplars, respectiva-
ment, però en termes proporcionals la caiguda es va quedar en 
l’11,8% i 5,9%.

De fet, l’agost va ser fins i tot favorable per a capçaleres com La 
Vanguardia i ABC, que van vendre més exemplars aquest mes 
que en qualsevol de l’any en curs. D’una banda, el vaixell in-
sígnia de Vocento va vendre 58.718 exemplars, un 8,4% menys 
que el mateix període del 2016 però un 3% més que al gener 
d’aquest any, quan va registrar unes vendes de 57.382 còpies.

Per la seva banda, el diari barceloní del grup Godó va vendre 
28.938 exemplars a l’agost, una marca que empitjora un 8,95% 
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respecte a la del mateix període de l’any passat, però que igual-
ment està per sobre de la mitjana que registra al llarg d’aquest 
2017.

Aquest impuls de les vendes va estar propiciat per dos esde-
veniments:  els atemptats que van colpejar a la ciutat de Bar-
celona i la tensió política derivada del “procés”. Precisament, 
aquests mateixos factors també van contribuir al fet que la 
audiència digital dels principals digitals generalistes creixés a 
l’agost un 14% de mitjana en comparació amb juliol. L’edició 
digital de La Vanguardia va tenir un comportament destacat el 
mes passat a l’incrementar els seus visitants un 19% i rebre 18 
milions d’usuaris únics, a escassos 70.000 d’El Mundo. Men-
trestant, ABC va millorar el seu trànsit un 11%, fins a arribar als 
15,1 milions d’usuaris.

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 Col·legi de Periodistes recomana 
l’ús de braçals i armilles per a l’1-O
Per CPC

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha recordat als profes-
sionals de la informació la necessitat d’identificar-se com a tal 
davant de situacions on intervenen “forces d’ordre públic”. Així 
doncs, de cara a la cobertura en la via pública de tot el que fa 
referència al referèndum, l’entitat recorda que fotògrafs, càme-
res, redactors, etc. poden obtenir braçals i armilles a la seu 
central de Barcelona (Rambla de Catalunya, 10).

La seu del CPC obrirà de dissabte a dimarts de manera ex-
cepcional, oferint les seves instal·lacions i serveis per facilitar 

la feina als professionals que cobreixin el referèndum. L’horari 
d’obertura també serà excepcional en funció de les necessitats.

Per a obtenir el braçal i l’armilla, els professionals interessats 
han de complir els següents requisits: retorn del braçal anterior 
(si se’n disposa); fotografia mida carnet; certificació professional; 
si es forma part de la plantilla d’un mitjà, certificat actualitzat de 
l’empresa; si no, certificat que indiqui es col·labora en un mitjà i 
document d’alta d’autònoms o a l’Agència Tributària d’autònoms; 
còpia del carnet de l’entitat de afiliació o col·legiació (si s’escau); 
fotocòpia del DNI; telèfon mòbil, i adreça de correu electrònic.

El Departament d’Interior i el Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya van acordar la utilització d’aquests elements identificatius 
per garantir l’exercici de la tasca dels professionals d’informació 
amb les necessàries garanties i facilitats.

Mediapro gestionarà el centre 
internacional de premsa l’1-O

Diumenge que ve, 1 d’octubre, Catalunya es convertirà en el 
focus d’atenció informativa tant al nostre país, coma la resta 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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de l’Estat i fora de les fronteres peninsulars. Per això, el Grup 
de Comunicació Mediapro, presidit per Jaume Roures, ha ofert 
un espai reservat de les seves oficines a Barcelona perquè 
s’utilitzin com a centre logístic i pugui donar-se cobertura al re-
ferèndum d’aquest diumenge.

L’International Press and Broadcasting Center (IPBC) de Me-
diapro s’utilitzarà com a centre internacional de premsa i es-
tarà ubicat a la Diagonal. Tal com ha confirmat el Grup, les 
instal·lacions estaran també disponibles per a la Generalitat, 
els grups parlamentaris, els partits polítics i les entitats sobi-
ranistes perquè facin les seves compareixences i valoracions.

Les instal·lacions habilitades pel Grup per a l’1-O consten d’un 
plató de 969 metres quadrats en què s’han instal·lat 120 taules 

de treball amb espai per a 240 persones. A més, hi ha pre-
parada una tarima amb tres faristols per a les autoritats que 
compareguin en les diferents rodes de premsa al llarg del cap 
de setmana.

Els mitjans també poden sol·licitar línies RDSI, espai per a 
connexions en directe, zones per a muntatge de platós, sales 
d’edició i equipament tècnic, entre d’altres.

L’International Press and Broadcasting Center obrirà divendres 
de 9 a 21 h, dissabte i diumenge durant tot el dia, i dilluns fins 
a les 17 h. Les acreditacions tenen un preu de 10 euros al dia.

L’IPBC estarà disponible fins al dilluns 2 d’octubre on Media-
pro facilitarà platós exteriors i interiors a tots aquells que ho 
sol·licitin. A més, hi ha un segon plató per facilitar a les televi-
sions l’edició de les peces amb cabines de traducció simultània. 
(d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Oficials de la Guàrdia Civil denuncien 
Mònica Terribas

La Unió d’Oficials de la Guàrdia Civil ha denunciat el progra-
ma El Matí de Catalunya Ràdio i la seva presentadora, Mò-
nica Terribas. Segons han anunciat mitjançant un comunicat, 
la denúncia es fa “per facilitar actuacions contra l’ordre públic 
transmetent la localització de dispositius de les Forces i Cossos 
de Seguretat de l’Estat”. En el text, sostenen que “davant les 
situacions viscudes recentment a Catalunya no podem, ni hem, 
d’ estar al marge del que passa, atès que s’estan conculcant 
valors i drets fonamentals d’una majoria de ciutadans que volen 
seguir respectant les regles del joc democràtic, és a dir, respec-
tar les Lleis i als diferents poders que la representen”.

Tot i mostrar-se satisfets per la mesura adoptada per la Fiscalia 
d’intentar que l’Estat prengui el control dels Mossos, demanen 
a Fiscalia que “actuï davant la difusió de tota aquella informació 
sensible que pugui posar en risc a les Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat, especialment en un context de nivell 4 d’alerta 
antiterrorista com l’actual”. Per a la Unió d’Oficials de la Guàrdia 
Civil, “actuacions com la realitzada pel programa “El Matí” de 

Catalunya Radio demanant als seus oients que informin dels 
moviments de Guàrdia Civil i Policia Nacional en la Comunitat 
són d’una irresponsabilitat alarmant, doncs posen en risc tant la 
seguretat dels operatius com de la resta de ciutadans”.
 
En el comunicat, recorden que “podria suposar un indici directe 
de participació en una conducta dolosa preceptuada en l’article 
559 del Codi Penal. Tot això sense perjudici d’altres fets re-
lacionats dels quals pogués ser responsable la denunciada o 
qualssevol altres persones”. (d’El Món)

SE7 es converteix en Ara Terres de 
Lleida
  
El diari Ara i 7accents s’han unit per col·laborar en un nou 
projecte que prendrà el relleu del SE7, Ara Terres de Lleida. 
Aquesta nova publicació en paper de periodicitat mensual es 
presentarà en el marc de la Fira de Sant Miquel, que es celebra 
a Lleida. El primer número es va posar a la venda abans d’ahir, 
dimecres, 27 de setembre, als quioscos de tot Catalunya -con-
juntament amb el diari Ara- per un preu de 1,30 euros.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del 
sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com.
Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU 
d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi 
C0611A08663619. NRI: 2053-2017/09681

Et presentem Family Assegurances, perquè fer les coses en família té molts avantatges. Ara i fins al 31 d’octubre, amb el 
Pack multiAssegurances i l’alarma de Securitas Direct podràs començar a beneficiar-te’n. 
A CaixaBank, totes les assegurances fan família.

Fer les coses en família 

té molts avantatges 

AMIC 188x122.indd   1 10/8/17   9:31
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Sota la direcció del periodista lleidatà Gerard Martínez, Ara Te-
rres de Lleida tindrà un mínim de setze pàgines en format ta-
bloide, però seguirà oferint continguts elaborats per la mateixa 
redacció de 7accents i el seu pes es centrarà en reportatges 
en profunditat. Tot i això, també hi haurà espai per firmes es-
pecialitzades com el poeta Amat Baró i l’humorista gràfic Jor-
di Balasch, ambdós col·laboradors al SE7. Al nou projecte s’hi 
afegeixen també els escriptors Eduard Ribera i Gabriel Pena.

Ara Terres de Lleida forma part de l’aposta d’Ara per la informa-
ció territorial i se suma als seus altres suplements Ara Comar-
ques Gironines, Ara Camp de Tarragona i Ara Andorra, junta-
ment amb l’edició en paper d’Ara Balears i la que es distribueix 
al País Valencià.

SE7 va ser reconeguda com la millor nova publicació catalana 
segons la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Re-
vistes i Mitjans Digitals l’any 2015 per la seva tasca en el perio-
disme de proximitat reflexiu, amb reportatges, anàlisi i opinions 
contrastades. A més, 7accents també va guanyar la distinció 
d’Empresa Solidària 2017 per part de l’Ajuntament de Lleida a 
principis d’aquest any. (de Redacció AMIC)

Responent les propostes dels seus 
lectors, Crític presenta novetats

El mitjà de comunicació especialitzat en periodisme d’investigació 
Crític va realitzar una enquesta abans de l’estiu, en la que hi van 
participar més de 700 lectors i subscriptors del mitjà, fruit de la 
qual i juntament amb algunes idees dels periodistes de la redac-
ció, la publicació digital es troba treballant incansablement per 
incorporar novetats de cara a la tardor. Uns canvis que responen 
a les necessitats informatives actuals i que s’apliquen en un mo-
ment de debat  dins el món del periodisme a Catalunya.

Crític ha desvelat que la revista especial que edita cada any 
sobre un tema en profunditat tractarà enguany dels drets de les 
dones i el feminisme i inclourà reportatges, entrevistes i expres-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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sions sobre la situació actual. A aquesta novetat, cal sumar-li el 
reforç de recursos que es destinarà a la secció d’Investigació 
i la creació d’una nova secció dedicada als Reportatges, res-
ponent a la demanda dels lectors del digital. Una altra sec-
ció que patirà canvis és Opinió, on es reduirà el nombre de 
col·laboradors perquè els seus escrits siguin menys esporà-
dics. A més, s’apostarà per una paritat de gènere al 50/50 i per 
un pensament plural, donant veu a autors de diferents disci-
plines. Aquesta equitat de gènere també es vol traslladar a la 
secció Entrevistes, per tal que el nombre d’homes i de dones 
entrevistades sigui el mateix.

Una altra de les novetats és que Crític marcarà clarament tots 
els continguts patrocinats, ja es trobin a la portada o en altres 
seccions. A més, al final dels articles, apareixeran continguts re-
lacionats per tal de contextualitzar o ampliar perspectives dels 
lectors. D’altra banda, els subscriptors de la publicació digital tin-
dran accés a tots els continguts de l’endemà (excepte Actualitat 
i Opinió, que estaran disponibles només pels subscriptors durant 
48 hores) el dia abans a partir de les 19 hores. Finalment, tot i 
que els temes culturals són l’assignatura pendent de Crític, s’han 
proposat crear una nova secció de Cultura que respon als inte-
ressos dels seus lectors i subscriptors. (de Redacció AMIC)

Els creditors de Prisa encarreguen a 
KPMG una “due diligence“ per veure 
els seus comptes

Els bancs i fons de cobertura propietaris dels préstecs de Pri-
sa han començat a prendre posicions davant la indecisió del 
consell d’administració per a adoptar mesures que els perme-
tin cobrar els seus 1.546.000 d’euros de deute. Segons han 
confirmat fonts pròximes a la companyia editora d’El País, els 
creditors han encarregat a KPMG que faci una revisió profunda 
dels comptes del grup de mitjans de comunicació i del seu pla 
de negoci, per certificar la insuficient capacitat de generació de 
caixa per atendre les obligacions financeres.

La contractació de la consultora es produeix després que el con-
sell d’administració de Prisa hagi debatut la venda de Santilla-
na al fons nord-americà Rhône Capital, operació de desinversió 
sense la qual el grup d’empreses amo de la Cadena SER no 
podrà fer front al venciment de 958 milions que ha d’amortitzar el 
proper any. Com va avançar El Confidencial el passat 18 de se-
tembre, accionistes com Amber Capital (19%) i la família Polan-
co (17%) s’han oposat a acceptar l’oferta que el “private equity” 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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americà ha realitzat per la filial de llibres educatius, la unitat que 
genera el 70% del benefici operatiu del grup. (d’El Confidencial)

La icònica revista Rolling Stone està a 
la venda 

La revista Rolling Stone, que porta  50 anys com a referent de la 
cultura musical i popular, està a la venda, ha informat el seu co-
fundador, Jann Wenner, al The New York Times. Va ser el 1967 
quan Wenner fundava la revista a San Francisco al costat del 
crític musical Ralph Gleason, des de llavors ha estat propietat 
de la companyia Wenner Media.

En declaracions al diari, Wenner, de 
71 anys assegura que “va gaudir molt 
de temps de la seva feina, però ara 
ho vol deixar anar perquè és la deci-
sió més intel·ligent”. D’acord amb la 
cadena britànica BBC, Wenner Media 
realitza aquesta operació estratègica 
per tal d’aconseguir “la millor posició 
de marca per al creixement futur”. 

Al novembre la revista celebrarà el seu 50è aniversari. 
L’essència de la influència dels Rolling Stone són les seves por-
tades. Aparèixer en una d’elles és sinònim d’èxit i per ella han 
passat des dels Doors a Madonna, des d’Obama al Papa Fran-
cisco. També en la portada de Rolling s’han consagrat crítics 
musicals com Lester Bangs, així com periodistes i escriptors 
polítics i socials, com Tom Wolfe. (d’Infobae)

Relleu a la direcció de 20minutos: 
Encarna Samitier substitueix a 
Arsenio Escolar

La periodista Encarna Samitier Laín és la nova directora del 
diari 20minutos, pertanyent a Henneo Media, en substitució 
d’Arsenio Escolar, que ha desenvolupat una rellevant tasca al 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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capdavant del diari del que va ser accionista fundador el 2000, 
i del qual ha estat director editorial des aquella data i membre, 
durant diversos anys, del consell d’administració. Amb ante-
rioritat, Arsenio va ser sotsdirector d’El País i de Cinco Días, 
director de Diario 16 de Burgos i del diari Claro, i va treballar 
també en els setmanaris Cambio 16 i el Globo i al diari El Sol, 
entre d’altres responsabilitats professionals. Des de 2004, és 
el president de l’AEEPP, associació d’editors de premsa a la 
qual pertanyen 135 empreses editores. La companyia ditora ha 
agraït especialment la tasca de direcció de Arsenio Escolar du-
rant l’etapa d’Henneo Media.

Nascuda a Barbastre el 1959, Encarna Samitier és llicenciada 
en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra. Va 
començar la seva intensa trajectòria professional a Heraldo de 
Aragón en 1981, on va posar en marxa el Servei de Documen-
tació. Posteriorment, ha estat responsable de les seccions de 
Local i Reportatges i redactora en cap de les àrees d’Aragó, 
Cultura i Societat. El 2016 es va fer càrrec de la direcció de 
Comunicació i Opinió de Henneo. (de 20minutos)

Unidad Editorial tanca la revista Papel
  
El suplement dominical del diari El Mundo, Papel, deixarà de 
publicar-se el proper mes d’octubre. Encara que no s’han re-
velat els motius reals del tancament, feia temps que es parlava 
de la insostenibilitat del projecte, tant des del punt de vista de 
l’audiència com dels anunciants.

Papel era l’aposta de Unidad Editorial per competir amb domi-
nicals tan potents com El País Semanal o XL Semanal. El seu 
director, Javier Gómez, ja havia abandonat la revista el passat 
mes de maig. Ara ha estat ell el que ha confirmat en el seu 
compte de Twitter el tancament de la publicació.

La revista es caracteritzava per una acurada presentació i una 
cridanera portada en la qual apareixia generalment en primer 
pla un personatge d’actualitat. En el moment del seu tancament 
haurà superat els 100 números. Segons han detallat a Vozpó-
puli fonts d’Unidad Editorial, a partir d’ara el grup potenciarà la 
revista Fuera de Serie amb “pàgines addicionals i una portada 
diferencial”. (de Vozpúpuli)
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Estat del periodisme de dades, segons 
l’informe del News Lab de Google
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

El News Lab de Google acaba de publicar un ampli informe sobre la 
situació en què es troba la pràctica del periodisme de dades a tot el 
món. El periodisme de dades ha estat justament un dels temes que 
ha centrat més l’atenció del News Lab durant els últims tres anys.
 
Per a redactar el seu estudi, es van realitzar 56 entrevistes per-
sonals a fons amb periodistes dels Estats Units, Regne Unit, 
Alemanya i França, i un qüestionari online a més de 900 perio-
distes de tot el món.

El Data Editor del News Lab de Google, Simon Rogers, ha ex-
plicat les principals conclusions de l’informe al bloc de la com-
panyia. Aquestes són algunes de les principals:

• El 42% dels reporters utilitza dades per contra històries de 
manera habitual (dos o més vegades per setmana)

• El 51% dels mitjans de Estats Units i Europa té almenys un pe-
riodista dedicat al periodisme de dades. En el cas dels mitjans 
nadius digitals, el percentatge puja al 60%.

• La pressió productiva és important: el 49% de les històries de 
dades es creen en un dia o menys.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Hi ha una gran variació internacional, fins i tot dins del mateix 
estudi. A França, el 56% de les redaccions tenen un periodista 
de dades, seguida d’Alemanya, amb un 52%; el Regne Unit, 
amb un 52%, i els EUA amb un 46%. Malgrat el seu enorme 
creixement, el periodisme de dades encara s’enfronta als desa-
fiaments a mesura que ens dirigim cap al 2018.
El 53% de la mostra va veure el periodisme de dades com una 
habilitat especialitzada que requereix una formació exhaustiva 
i no és fàcil de recollir.

Els enquestats també van debatre sobre les pressions de temps 
que afronten i l’ample de banda limitat dels periodistes de da-
des dedicats que poden netejar, processar i analitzar dades. 
L’estudi ha trobat que el 49% de les dades es creen en un dia 
o menys.

La recerca del News Lab de Google també va trobar que les ei-
nes de visualització de dades no mantenen el ritme d’innovació. 
Com a resultat, els periodistes estan construint les seves prò-
pies solucions: una cinquena part dels periodistes de dades uti-
litzen eines i programes interns, tant si són eines de visualitza-
ció de dades com fins i tot solucions de neteja de dades.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Data Jour-
nalism in 2017. CLICAR AQUÍ 

Rànquing de digitals estatals del mes 
d’agost

L’agost sol ser un mes amb poca activitat informativa i els mi-
tjans, amb redaccions reduïdes per les vacances dels perio-
distes, solen conformar amb cobrir l’expedient; amb la conse-
qüent reducció de les xifres de trànsit que això genera. Però 
aquest any no ha estat així. El mes passat va estar marcat per 
l’atemptat gihadista que va colpejar a Barcelona i Cambrils el 
17 d’agost passat.

Com ja és habitual, els espanyols es van decantar pels mitjans 
digitals per informar-se de l’última hora de l’esdeveniment, que 
va mantenir en suspens a la població durant diversos dies. Així 
les coses, les principals publicacions digitals de temàtica gene-
ralistes i àmbit estatal (és un dir) van veure com el mes passat 
els seus usuaris únics van créixer una mitjana del 14% respecte 
al juliol.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Destaca sobre totes les capçaleres OKDiario, que va disparar 
els seus visitants el mes passat un 33%, fins a obtenir 9,1 mi-
lions. És a dir, va sumar 2,3 milions d’usuaris nous en un sol 
mes, segons les últimes dades reportades per comScore, un 
creixement que li va permetre situar-se en la setena posició 
en la classificació de digitals, en avançar a El Periódico, que 
va ser el segon que més va créixer (+ 20%) i va registrar 8,4 
milions d’usuaris únics; i a El Español, que va millorar un 8%, al 
quedar-se en els 7,5 milions d’usuaris.

  

També va tenir un comportament destacat el mitjà català de La 
Vanguardia, que va incrementar els seus visitants un 19% i es 
va quedar a menys de 70.000 usuaris d’El Mundo, que va rebre 
18,1 milions, un 10% més.

El que menys va créixer del top ten va ser El Confidencial (+ 
5%), el que ha provocat que s’allunyi del seu més immediat 
competidor, l’ABC, que va millorar un 11%, fins a arribar als 
15,1 milions d’usuaris. De forma destacada segueix al capda-
vant El País, amb 19,7 milions d’usuaris únics, un 11% més que 
al juliol. (de Dircomfidencial)

El consum en dispositius mòbils es 
manté estable

Ooyala publica el seu informe trimestral, Q2 2017 Global Vídeo 
Index, que revela com el consum de vídeo en dispositius mò-
bils es manté durant aquest segon trimestre del 2017. L’informe 
d’aquest trimestre també analitza variacions globals en el con-
sum de vídeo en tauletes, el creixement en dispositius mòbils 
en mercats internacionals i l’emergència de noves tendències 
en anuncis de vídeo en línia. 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per segon trimestre consecutiu, el contingut de llarg format 
-longitud major a 20 minuts- representa el contingut més vist 
a través de tot tipus de pantalles, sent els dispositius mòbils la 
plataforma triada entre 2.4 i 3.3 vegades més que l’ordinador. 

Aquest fet es deu en gran mesura a la creixent quantitat de con-
tingut premium que existeix ja per a tots els dispositius. A mesu-
ra que el contingut de llarga durada es fa més protagonista, un 

nombre creixent d’usuaris -en tots els sectors demogràfics- se 
senten igual de còmodes veient contingut de llarga durada en 
els dispositius de pantalla petita com en pantalles més grans. 
Augmentant simplement el contingut total que consumeixen. 

Segmentant per dispositiu, l’informe reflecteix que el contingut 
de llarga durada representa: 

- El 96% del total del temps destinat a veure vídeo en televi-
sions connectades, que ha baixat lleugerament des del 98% del 
trimestre anterior.

- El 82% a tauletes, que ha crescut lleugerament des del 81% 
Q1

- El 53% en ordinadors, havent decrescut respecte al 65% de 
l’Q1.

- El 53% en dispositius mòbils, suposa una lleugera baixada 
respecte al 55% del Q1.

La visualització mòbil segueix sent un dels principals impul-
sors del creixement dels serveis OTT (Over The Top), tot i 
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l’estancament en el creixement en aquest segon trimestre de 
2017. EMEA, amb un 12.6% i Àsia Pacífic amb un 14.1%, són 
les regions amb percentatges més alts de consum de vídeo en 
tauletes. 

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir sencer l’informe Q2 
2017 Global Video Index CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

Google declara uns ingressos a 
Espanya de 92 milions, el 0,1% de la 
seva facturació global
Google Spain ha declarat uns ingressos a Espanya de 92 mi-
lions d’euros en 2016, que és un 40% més que l’any anterior. 
D’aquesta xifra, la immensa majoria (97%) procedeix de serveis 
de màrqueting i suport; i la resta, a investigació i desenvolu-
pament. Malgrat aquest gran creixement, la veritat és que el 
l’Estat espanyol només representa el 0,1% de la facturació glo-
bal de l’empresa tecnològica, que va ser de 84.605.000 d’euros 
l’any passat.

L’escàs nivell d’ingressos declarat per Google a Espanya con-
trasta amb altres xifres que maneja aquí la indústria publicitària. 
Segons IAB Spain, la publicitat digital va moure a Espanya una 
inversió total l’any passat de 1.526 milions d’euros. D’aquesta 
xifra, les recerques pagades van suposar 783 milions d’euros, 
és a dir, el 50% del total. Tenint en compte que Google monopo-
litza a Espanya aquest sector, es podria concloure que  aquesta 
xifra aniria al complet a la companyia californiana.

Les recerques pagades –monopolitzades per Google a Espan-
ya- van rebre una inversió a Espanya de 783 milions d’euros 
en 2016. Però Google no només viu de les recerques pagades. 
També genera un important negoci en la publicitat display i el 
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vídeo. Tots dos formats van rebre l’any passat una inversió de 
742 milions d’euros a l’Estat espanyol.  D’aquesta xifra, els 27 
suports espanyols més rellevants controlats per IAB Spain re-
brien el 43%. La resta de la inversió -422 milions d’euros- va 
destinat a un indeterminat “Altres”, en el qual quedarien inclo-
sos tant Google com Facebook.

Resumint, les dues companyies tecnològiques podrien acapa-
rar a Espanya el 80% de la inversió digital a l’Estat. En total, 
1.231 milions d’euros. D’aquesta xifra no és possible conèixer 
el que correspondria a Google, però -segons els càlculs an-
teriors- mai seria menor als 900 milions d’euros, 10 vegades 
més que el reportat oficialment per la companyia californiana a 
Espanya. (de Dircomfidencial)

Nova ronda de finançament de la 
Iniciativa de Notícies Digitals de 
Google
 
El fons d’innovació de la Iniciativa de Notícies Digitals de Goo-
gle ha obert recentment la seva quarta ronda de finançament. 
Els mitjans i emprenedors europeus interessats a aconseguir 

finançament per als seus projectes periodístics digitals poden 
presentar les seves propostes fins al proper 12 d’octubre.
 
Per a aquesta quarta ronda de finançament, Google exigeix 
que tots els projectes Medium i Large proporcionin plans ex-
plícits d’obtenció d’ingressos, amb indicadors clars que mos-
trin el potencial del projecte per crear un valor afegit econòmic 
per a l’empresa. Els projectes de prototipus no tenen el requisit 
d’obtenció d’ingressos i romanen, com en rondes anteriors, so-
bre la innovació.

Des del seu llançament, la DNI ha ofert 73,5 milions d’euros per 
finançar un total de 359 projectes de periodisme digital en 29 
països europeus. El fons de Google està dotat amb un total de 
150 milions d’euros. 

Més informació aquí  (de Digital News Initiative)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Les expectatives de creixement dels 
anunciants es mantenen moderades
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

Segons l’estudi del Baròmetre TREND SCORE impulsat pel 
Fòrum de Mitjans de l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) 
i elaborat per SCOPEN, relatiu al primer semestre del 2017, 
les expectatives de creixement dels pressupostos d’inversió en 

màrqueting i publicitat han suposat un increment del 0.6% per a 
màrqueting i del 0.1% en el cas de publicitat. Aquesta dada, tot 
i que manté la tendència al creixement, contrasta amb les da-
des de tancament de 2016 d’aquest baròmetre que apuntaven 
a una recuperació de les inversions en 2017 del 1.2% tant per a 
publicitat com per a màrqueting.

D’aquestes dades s’aprecia, així mateix, un comportament molt 
desigual entre els anunciants. D’una banda, alguns augmenten 
de manera significativa les seves inversions, però d’altra ban-
da, també s’observa el contrari per part d’altres anunciants, per 
la qual cosa es dedueix que hi ha una polaritat.

En el cas de màrqueting, un 41% dels anunciants indica que ha 
incrementat el seu pressupost respecte al mateix període de 
l’any anterior, alhora que un 26% dels anunciants ha apostat 
per reduir-lo.

El mateix model es produeix respecte a la inversió en publicitat, 
on s’aprecien, però, unes dades més similars pel que fa a la 
inversió, un 39% l’ha augmentat mentre que un 31% declara 
haver-la retallat.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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En ambdós casos, màrqueting i publicitat, es detecta una re-
ducció molt rellevant del bloc d’anunciants que manifesta que 
els seus pressupostos s’han mantingut estables. 

Per tant, pot apreciar-se un panorama desigual de polítiques 
d’inversió en comunicació i amb models que, tot i mantenir una 
tendència positiva, llancen certa volatilitat en la presa de deci-
sions d’inversió en aquestes àrees.

Expectatives per al segon semestre i tancament de l’any:
Aquest baròmetre recull també les expectatives de cara al se-
gon semestre. En aquest sentit, les dades aportades apunten 
a una reducció de les inversions per part de molts anunciants 
que, com és pràctica habitual en el mercat, destinen majors 
pressupostos al primer semestre, concentrant gran part de les 
seves accions a principis d’any.

Aquesta reducció de pressupost s’aplicaria especialment per 
ATL, categoria de mitjans convencionals de la qual es detrauen 
partides que el 50% dels anunciants redirigeix a altres formats 
de comunicació com branded content, o digital - al qual destina-
ran un 80% de la inversió- , etc.

De cara al total del tancament de l’any, els anunciants mante-
nen, de forma global, una previsió de tendència positiva amb un 
resultat final que situen en un +1 i +1.9 respectivament per a les 
inversions en màrqueting i publicitat versus 2016.

Veure més informació en aquest link

Facebook tot just aporta ingressos als 
mitjans
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia

El World Editors Forum han portat a 
terme una investigació per conèixer 
l’impacte de Facebook en els ingres-
sos dels mitjans de comunicació. El 
resultat és sorprenent. A poques se-
tmanes de que s’iniciï una nova eta-
pa en la relació entre Facebook i els 
mitjans de comunicació, s’ha donat 
a conèixer aquest informe que no 
deixa en bon lloc a la companyia de 
Mark Zuckerberg.
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A finals d’any, un grup d’editors començarà a provar el nou Face-
book Instant Articles, que permetrà als usuaris de la xarxa social 
accedir lliurement a deu articles al mes. Passat aquest temps, 
Facebook redirigirà als lectors al lloc web del mitjà perquè ob-
tingui una subscripció si vol seguir llegint. És a dir, Facebook es 
converteix en un mer intermediari entre els usuaris i la premsa, 
però no es beneficiarà econòmicament d’aquesta iniciativa.

L’efectivitat d’aquesta mesura es coneixerà en uns mesos. De 
moment, el que s’ha posat de manifest és que els mitjans de 
comunicació no han estat guanyant diners gràcies a Facebook. 
Després entrevistar 150 editors, WAN-IFRA ha realitzat un in-
forme en què assenyala que la xarxa social només va contribuir 
a un 7% dels ingressos dels principals membres de l’associació, 
amb una mitjana que amb prou feines arriba al 3%. Una quarta 
part dels editors va assegurar que ni tan sols va obtenir cap 
tipus d’ingressos directes de Facebook.

Encara que per regla general els programes de monetització de 
les plataformes digitals no satisfan del tot als editors, amb Face-
book el problema s’agreuja. L’informe recalca que proporcional-
ment aquesta xarxa social comparteix menys ingressos amb els 
creadors de continguts que Google, Spotify, YouTube o Twitter .

Des WAN-IFRA, organitzadora del Fòrum, adverteixen als edi-
tors de notícies que no poden deixar els seus negocis a mercès 
de les decisions de les plataformes digitals, ja que encara que 
aquestes realitzin algunes millores en els seus programes de 
monetització, seguirà sent una font de finançament insuficient 
per mantenir les operacions editorials de tots els editors en tots 
els mercats.

Els editors són conscients que els diners no arriben a través 
de Facebook, fins al punt que només un 6% va al·legar que 
la seva presència en aquesta xarxa perseguia generar vendes 
relacionades amb la publicitat. El principal objectiu del 69% és 
la simple distribució de contingut.

Les solucions al problema passen per la construcció de negocis 
sòlids fora d’aquestes plataformes. Les subscripcions digitals, 
el comerç electrònic i el branded content són, segons aquest 
informe, pràctiques molt més lucratives a curt termini que esta-
blir acords amb els gegants d’Internet o competir amb ells per 
aconseguir un tros del pastís publicitari.

Es pot obtenir més informació des d’aquest link 
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Els preus de la publicitat pugen 
gairebé un 13% en el segon trimestre 
de l’any

La publicitat ha estat l’activitat del sector serveis que més ha 
pujat els preus durant el segon trimestre de l’any. En concret 
ha crescut un 4,1% respecte al mateix període de 2016, segons 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

L’Índex de Preus del Sector Serveis (IPS), publicat per l’INE, 
inclou indicadors que mesuren l’evolució trimestral dels preus 
dels serveis subministrats a empreses. Així, durant el segon 
trimestre de l’any van augmentar els preus en deu de les quinze 
activitats per a les quals es calcula l’Índex.

El major repunt correspon a la publicitat, que protagonitza la 
més gran pujada entre totes les activitats econòmiques del se-
gon trimestre amb un +12,8% respecte al primer. En segon lloc 
hi ha les activitats postals i de correus, amb una pujada del 
3,3%. En tercer lloc se situen les activitats relacionades amb 
l’ocupació, els preus van pujar un 2,1%. (d’AEC)

Prisa aposta per la tecnologia 
programàtica “server-to-server”

El Grup Prisa  ha apostat pel model de plataforma programàtica 
server-to-server de Switch Concepts de cara a oferir una co-
mercialització publicitària segura i transparent  que reduirà sig-
nificativament els temps de càrrega i millorarà l’exposició dels 
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anunciants i l’experiència d’usuari. A més, es reduirà la latència 
de la pàgina.

Aquesta tecnologia proporcionarà a Prisa un sistema unificat 
de licitació que permetrà accedir a un nombre il·limitat de part-
ners del costat de la demanda. Així ho exposa Chechu Lashe-
ras, director general de desenvolupament d’ingressos digitals 
de Prisa: “Volem portar la nostra infraestructura programàtica 
un nivell més enllà, amb l’objectiu de millorar l’experiència de 
l’usuari, alhora d’aconseguir ser més eficients”.

Matthias Mondini, director de Yield Management & Business In-
sights de PRISA, explica: “La tecnologia de tags, àmpliament 
estesa i utilitzada, ens ha permès crear un sistema de licita-
cions unificat, incrementant el rendiment de les campanyes. No 
obstant això, cada vegada més ens trobàvem amb problemes 
de latència i de transparència de dades, que són precisament 
els que solucionarem amb la plataforma de Switch”. Aquesta 
plataforma permetrà ampliar les relacions comercials amb ter-
cers, atès que la independència tecnològica de la seva platafor-
ma facilitarà la comercialització de manera més oberta i eficient 
que fins ara.

Segons Prisa el nou enfocament cap a la tecnologia programàti-
ca es basa en interactuar amb compradors i venedors que bus-
quen sortir de l’entorn asimètric en què han estat durant tant de 
temps. Aquesta incorporació reforça el lideratge del grup editor 
en la tecnologia programàtica, i fa un pas més en el camí iniciat 
a principis de 2016 quan va començar a treballar amb header-
bidding, alhora que implementava un Data Management Plat-
form com a part de la seva estratègia de data, i d’un continuat 
esforç per automatitzar i optimitzar les seves operacions digi-
tals gràfics, vídeo i continguts d’àudio. (de Control Publicidad)

La compra programàtica ja representa 
el 40% dels ingressos digitals d’El País

La compra programàtica té encara un gran recorregut a Espan-
ya, doncs aquí encara representa al voltant del 20% de les ope-
racions de compravenda de publicitat digital. En altres països 
del nostre entorn, com el Regne Unit o Holanda, el percentatge 
és bastant més alt.

Hi ha dos factors fonamentals que estan alentint el creixement 
de la compra programàtica a casa nostra: els dubtes que ge-
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nera al voltant de la seguretat de marca dels anunciants i els 
baixos ingressos que encara avui proporciona als mitjans de 
comunicació. Per això, la major part de les transaccions de pu-
blicitat digital es segueixen fent de forma majoritària a l’estil 
tradicional.

Però tot apunta que això canviarà en un curt termini de temps. 
El grup més gran de mitjans escrits d’Espanya, Prisa, ha revelat 
que la compra programàtica ja representa entre el 25% i el 40% 
dels seus ingressos per publicitat digital , depenent del mercat 
(està present en 22 països). En el cas del seu vaixell insígnia 
-El País-, el percentatge estaria entre el 30% i el 40%. El diari 
esportiu As manega una quota similar. 

Cal tenir en compte que el 46% dels ingressos publicitaris de 
la divisió de premsa de Prisa ja són digitals. En xifres netes, 
l’editora va facturar 23 milions d’euros de publicitat digital en 
el primer semestre d’aquest any, de manera que la programàti-
ca podria aportar al voltant dels 9 milions d’euros. En general, 
aquest sistema de comercialització automatitzada va moure a 
Espanya aproximadament 130 milions d’euros l’any passat, se-
gons IAB Spain. (de Digiday)

Kantar Media incrementa el seu panell 
d’audiència 

El panell d’audiència de televisió de Kantar Media s’incrementa 
en 130 llars a la Comunitat Autònoma d’Aragó, on la mostra 
passa de 220 a 350 llars, augmentant el panell nacional fins als 
4.755 llars equipades amb audímetres.
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El panell de mesurament d’audiència de televisió de Kantar Me-
dia a Espanya està constituït per 4.755 llars i 11.503 individus 
que diàriament reporten les seves dades d’audiència. Catalun-
ya disposa de 530 audímetres a l’igual que Andalusia, essent 
les dues comunitats amb més nombre d’aparells.

Aquest increment suposa una millora de la representativi-
tat de la consola especialment a la Comunitat Autònoma 
d’Aragó, on la mostra es veu incrementada en gairebé un 60%. 
(d’Infoperiodistas)

Google ajudaria a mitjans a guanyar 
més subscriptors

Google anunciaria a inicis d’octubre un acord amb grans grups 
de premsa per ajudar-los a atreure subscriptors, va dir una font 
pròxima al cas, el que podria contribuir a apaivagar les difícils 
relacions entre els dos sectors. Amb aquesta finalitat, Google 
col·labora amb els següents mitjans NewsCorp, The Financial 
Times i The New York Times, d’acord amb la font. La idea és 
“ajudar els editors de premsa a atreure subscriptors” i això hau-
ria de ser anunciat “a inicis del mes que ve”, ha indicat la font.

Google incrementaria el seu suport als serveis de subscripció 
en reconeixement del fet que aquest ingrés és vital per a la 
premsa, que no pot assegurar les seves finances només amb 
la publicitat. El gegant d’internet va declinar comentar el tema. 
“Treballem estretament amb els mitjans de premsa al món per 
aconseguir productes que ajudin a mantenir els seus negocis i 
afegir valor per als usuaris”, va dir Maggie Shiels, la portaveu 
de Google. “De moment no tenim res a anunciar”, va assenyalar 
la representant de la multinacional nord-americana.

La companyia ja fa servir la seva tecnologia per permetre que 
els lectors de notícies en línia es subscriguin a les publicacions 
amb un simple clic, amb l’opció de disposar d’un exemplar gra-
tuït a la porta de casa seva, amb la perspectiva de signar una 
subscripció per a un lliurament diari. (El Universo)

Starcom guanya el concurs de Grup 
Codorníu Raventós

Starcom ha guanyat el concurs convocat pel Grup Codor-
níu Raventós per a la gestió de la seva inversió publicitària, 
començant amb la propera campanya de Nadal 2017. En 
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l’adjudicació a Starcom ha estat determinant l’estratègia, la ca-
pacitat d’innovació i la competitivitat de l’oferta.

Segons la seva Directora de Màrqueting i Comunicació Global, 
Natalia Gómez: “Starcom no només va presentar una estratègia 
fresca i innovadora, sinó a més, ens va oferir una manera dife-
rent de com enfocar la gestió dels mitjans juntament amb una 
actitud proactiva i una visió trencadora” . 

El compte serà liderat a Starcom per Anna Escrivà com a direc-
tora de Comptes; Ferran Cros, general Manager, i Rita Gutie-
rrez, CEO de la companyia que comenta: “Treballar per a una 
empresa amb la cultura i els valors de Grup Codorníu Raventós 
és tot un honor per a mi i un gran repte i compromís per a tot 
l’equip de professionals que formem Starcom”. (de La Publici-
dad)

La nova campanya d’Aegon torna 
l’humor al sector assegurances

De la mà de l’agència creativa Kitchen, l’asseguradora Aegon 
ha llançat la seva nova campanya publicitària. Sota el títol ‘És 

el teu moment’, la companyia té el repte de fomentar la con-
tractació de productes de salut i al mateix temps incrementar el 
posicionament i reconeixement de marca.

Amb peces en televisió, gràfiques i creativitats en premsa i in-
ternet i falques radiofòniques, l’estratègia creativa es basa en 
un call to action en què es planteja, en clau d’humor, situacions 
quotidianes que tothom ha pogut experimentar en alguna oca-
sió amb altres asseguradores. D’aquesta manera, Aegon posa 
en relleu que no guarda sorpreses per als seus clients amb 
canvis en la pòlissa o modificacions de les cobertures. (d’El Pu-
blicista)
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Un estudi demostra el perquè les 
notícies falses tenen tant d’èxit a la 
xarxa
Per AP / El Comercio

La mateixa naturalesa de les xarxes socials ajuda a la propa-
gació de la informació falsa a causa de la precisió que oferei-
xen al dirigir un anunci. Les empreses tecnològiques han de 

crear estratègies i oferir eines perquè els usuaris aprenguin a 
reconèixer notícies falses. 

Les notícies falses es propaguen per internet com un virus in-
fecciós i amenacen amb desinformar la població i en alguns ca-
sos poden fins i tot arribar a generar pànic. No és un problema 
senzill, fa poc Facebook va reconèixer la ingerència de notícies 
falses en la passada contesa electoral - impulsades per Rússia- 
que va portar a Donald Trump a la Casa Blanca.

Un recent estudi suggereix que l’educació i la tecnologia de fil-
trat podrien no ser suficients ja que la naturalesa mateixa de les 
xarxes socials fa als seus usuaris particularment vulnerables. 
A diferència de la propagació d’un virus tradicional, que afecta 
a les seves víctimes a l’atzar, els proveïdors de notícies falses 
poden triar les seves víctimes selectivament en les xarxes. Una 
eina diabòlica.

Això es dóna a causa de la gran informació que posseeixen 
companyies com Facebook sobre els seus usuaris, la qual ofe-
reixen a empreses anunciants perquè puguin dirigir la seva pu-
blicitat de manera molt més específica. El procediment no és 
un fet desconegut, per contra, és de gran avantatge en aquesta 
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era digital. El problema arriba quan aquestes eines són usades 
escrúpols.

Els teòrics de xarxes Christoph Aymanns, Jakob Foerster i Co-
Pierre Georg, autors de la investigació, van realitzar simula-
cions per ordinador per veure com es mouen les falses notícies 
a les xarxes socials. En utilitzar algoritmes d’aprenentatge de 
màquina d’última generació, es va examinar com les persones 
podrien aprendre a reconèixer les falses notícies i es van bus-
car identificar els factors més importants que provoquen que es 
difonguin, com comenten a Bloomberg.

Els resultats obtinguts van posar de manifest que l’èxit de les 
notícies falses residia en la precisió amb la qual els proveïdors 
es dirigien a una audiència. Aquesta precisió era obtinguda grà-
cies a l’àmplia segmentació que ofereixen les companyies tec-
nològiques. El més important era sembrar la notícia en un grup 
inicial que la cregués, després, ells començarien a compartir o 
comentar sobre el tema i el propagarien per la xarxa, via Face-
book o Twitter. Destaca el fet que les històries falses es van di-
fondre de manera més ràpida quan, al principi, van ser dirigides 
a persones mal informades que tenien dificultats per discernir 
entre la veracitat de la informació que veien.

Aymanns suggereix que les grans companyies de xarxes so-
cials poden contrarestar les informacions falses si impedeixen 
que els anunciants es dirigeixin al seu públic sobre la base 
d’opinions polítiques. Una altra mesura, encara que bastant ex-
trema i difícil de complir, seria suspendre tots els anuncis dirigits 
durant les campanyes electorals. No obstant això, la conclusió 
més viable apunta que les pròpies empreses d’internet plante-
gin estratègies i ofereixin eines perquè els usuaris aprenguin 
a reconèixer la falsedat en la informació a la qual accedeixen.

Primera eina que mesura la visibilitat 
negativa en cercadors

 
“Reputation On Serp” és una eina 
desenvolupada per Tribal World-
wide Spain el fonament de la qual 
no és la visibilitat d’un domini, 
sinó els resultats associats a una 
paraula clau. Ajuda a quantificar 
l’impacte dels resultats negatius i 

millorar la presa de decisions.
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Tribal Worldwide Spain ha creat Reputation On Serp, la primera eina 
que mesura la visibilitat negativa en les pàgines de resultats de cer-
cadors (serps), permetent així l’avaluació, mesurament i presa de 
decisions. L’eina es fonamenta en una fórmula que calcula l’índex de 
visibilitat negatiu, sent una ponderació entre resultats negatius, volum 
de recerques de les paraules analitzades i posició d’URL negatives.

El canvi del consumidor, amb la creixent importància del ZMOT, 
fa que els cercadors segueixin sent la principal font d’entrada 
a l’hora de recopilar informació sobre productes i serveis. Per 
aquest motiu, asseguren que per gestionar la reputació en lí-
nia dels seus clients en cercadors, és de summa importància 
conèixer, gestionar i monitoritzar l’evolució d’aquests resultats, 
especialment els negatius. L’eina està a dia d’avui en fase beta, 
amb pilots en marxa per a alguns dels clients d’àmbit nacional i 
internacional de la companyia. (d’Interactiva Digital)

Google desafia Facebook amb un 
canal de notícies personalitzat

Google llançarà una versió actualitzada del seu servei de notí-
cies, que crea col·leccions personalitzades de notícies basades 

tant en l’historial de cerca com en els temes escollits. Primer 
es va presentar una versió limitada als usuaris de Android, i 
després Google va afegir noves característiques perquè la 
seva actualització també estigui disponible en iOS, el sistema 
operatiu d’Apple. Ara les notícies també es presentaran per la 
ubicació geogràfica (sempre que estigui activa aquesta opció). 
A més, es  pot seguir exercint cert control sobre el que apareix 
en el feed, d’acord amb els temes d’interès de cada persona, 
sol·licitant “seguir” o “deixar de mostrar històries”. Finalment, 
Google escollirà les històries basades en els temes que l’usuari 
ha buscat.

Si algú passa el temps lliure llegint sobre la banda Waxahat-
chee o buscant parts d’un rellotge antic, li apareixeran articles 
de publicacions encara que no les segueixi. Si Google creu que 
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a algú li pot interessar una entrevista amb aquest grup o post 
sobre la restauració de rellotges antics, llavors apareixeran en 
el  feed. No cal preocupar-se si es passa massa temps buscant 
temes de contingut adult o sobre la possibilitat de tenir un diag-
nòstic mèdic. El contingut irritant, eròtic i adult no apareixerà en 
aquestes fonts, segons ha avançat Google.

En l’actualitat, el feed  està disponible únicament en els dis-
positius mòbils però aviat apareixerà a la pàgina principal de 
Google, que durant molt temps ha estat icònica per la seva mi-
nimalisme . Normalment només mostra un logotip, el Google 
Doodle, i la funció de cerca. (d’Infobae)

Facebook anuncia una eina per 
acabar amb les notícies falses

Facebook va presentar divendres passat a Espanya una “nova 
eina educacional” per ajudar a identificar notícies falses i trac-
tar d’acabar amb la desinformació. Una mesura més dins de la 
estratègia de la companyia de Mark Zuckerberg per evitar la 
difusió de rumors a la seva xarxa social, el mateix dia que el 
seu fundador  va anunciar que lliurarà al Congrés dels Estats 

Units les dades i el contingut dels més de 3.000 anuncis polítics 
en la seva plataforma presumptament pagats des de Rússia per 
interferir en les eleccions presidencials de 2016. 

La companyia va comunicar que havia estat treballant amb First 
Draft, una organització sense ànim de lucre dedicada a la re-
cerca de solucions relacionades amb la veracitat i la confiança 
en l’era digital, en el desenvolupament d’”una eina educacional 
que ajudi a la gent a identificar notícies falses”. L’eina aparei-
xerà al començament del News Feed durant diversos dies per 
als usuaris d’Espanya. 

En fer clic sobre l’eina, els usuaris podran veure més informació 
i recursos del servei d’ajuda de Facebook, en el qual s’inclouen 
alguns consells per identificar notícies falses. En concret, la 
xarxa social ofereix un decàleg de recomanacions, entre les 
quals s’inclouen desconfiar dels titulars, examinar la URL, in-
vestigar les fonts o prestar atenció a les fotografies. (d’Infolibre)
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Twitter amplia el límit a 280 caràcters 
per missatge

Twitter acaba de canviar el límit de 140 a 280 caràcters a al-
guns dels seus usuaris. Es tracta d’una mesura experimental. 
L’enfoquen com un esforç per incentivar l’ús de Twitter de ma-
nera més activa. El canvi estarà sol en alguns perfils, però no 
especifiquen quins. Amb aquesta mesura, Twitter ha volgut que 
hom comprimeixi els seus pensaments en un tuit, però de ve-
gades pot ser complicat. Els responsables de Twitter han des-
cobert en els seus estudis com en japonès, coreà o xinès 140 
caràcters donen molt de si, mentre que en anglès, espanyol, 
portuguès o francès s’obliga a repensar i editar fins a aconse-
guir comprimir el missatge. Així que ara provaran un límit de 
caràcters major, 280 caràcters, per aquells idiomes que es ve-
gin afectats per la necessitat de comprimir idees (que són la 
majoria, a excepció del japonès, el xinès i el coreà). Tot i que 
ara mateix només estarà disponible per a un grup reduït de per-
sones, Twitter vol ser transparent i el seu pla és recopilar dades 
i, si veuen que funciona, fer-lo extensiu a tots. Són conscients 
que qualsevol canvi en la seva comunitat desperta una tempes-
ta de reaccions. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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La reticència a innovar, principal risc 
per a l’èxit dels mitjans, segons un 
estudi de WAN-IFRA
Per Dean Roper, director d’Insights, redactor en cap

L’organització mundial d’editors de periòdics WAN-IFRA ha pu-
blicat els resultats de l’enquesta que realitza cada any a editors 
de tot el món, World News Publishers Outlook, en la qual, entre 
altres qüestions, pregunta sobre quins són els principals riscos 
que existeixen perquè els mitjans tinguin èxit.

De manera potser sorprenent, el principal risc esmentat pels 
editors és la “reticència a innovar”, segons s’explica en les con-
clusions sobre l’informe que ha publicat WAN-IFRA. La “reti-
cència a innovar” va ser citada pel 26% dels directius que van 
respondre a l’enquesta. Els altres riscos esmentats van ser, per 
ordre, els següents:

• Increments / Model de negoci (24%)
• Competència / Ambient de negocis (15%)
• Inestabilitat política (12%)
• Consumidors (8%)
• Lideratge (8%)
• Google & Facebook (5%)

El futur de les empreses de mitjans
Les perspectives per a l’èxit futur de les empreses de mitjans 
depenen del grau de diversificació dels seus fluxos d’ingressos. 
A curt termini (els propers 12 mesos), el 70% dels enquestats 
afirmen que necessitaran fins a un terç dels seus ingressos per 
procedir de fonts no tradicionals (és a dir, publicitat tradicional 
i vendes de continguts existents) per satisfer les expectatives 
d’ingressos de l’empresa.
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Aquesta xifra es desplaça quan es demana que es presenti a 
curt termini (3-5 anys) i gairebé un quart (24%) de tots els en-
questats esperen que més de la meitat dels seus ingressos pro-
vinguin de nous fluxos d’ingressos.

L’anàlisi de gairebé 250 respostes dels executius en 68 països 
mostra una relació estadísticament significativa entre la cultura 
de la innovació a les empreses i el seu rendiment financer. De 
fet, les empreses que prioritzen la innovació tenen més proba-
bilitats d’informar sobre l’èxit organitzatiu i financer en compa-
ració amb les empreses que no ho fan.

Els líders en firmes exitoses prenen decisions clarament dife-
rents sobre els 7 blocs bàsics d’una cultura d’innovació que els 
de les empreses que reporten pèrdues.

L’assoliment dels objectius d’ingressos futurs requeriria un en-
focament significatiu en la innovació dels líders de mitjans de 
comunicació, que augmentaran la probabilitat d’èxit de la seva 
empresa de forma molt significativa si són efectius els Models 
de Funció d’Innovació.

Resumim les conclusions principals de l’enquesta:

• El canvi més important a implementar en les empreses de mitjans 
durant l’any que és el de la cultura organitzacional (citat pel 21%).

• El 30% dels directius que van respondre l’enquesta van as-
senyalar que les seves companyies van créixer financerament 
durant l’últim any. El 35% va indicar que l’any va ser estable. 
Són els percentatges més positius en la indústria des de l’any 
2009/10.

• Sobre la necessitat de diversificar les vies d’ingressos, el 70% 
va assenyalar que necessitaran que, durant els propers dotze 
mesos, una tercera part dels ingressos procedeixin de fonts no 
tradicionals (com la publicitat o les vendes i subscripcions) per 
complir amb els ingressos pressupostats.

• Hi ha una “relació significativa entre la cultura d’innovació en 
les empreses i els seus resultats financers”. Les empreses que 
donen prioritat a la innovació és més probable que aconseguei-
xin èxits organitzatius i financers que les que no ho fan.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir per a més in-
formació al resum executiu del World Publishers Outlook 2017 
CLICANT AQUÍ 
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Presentació de l’”Informe de la 
comunicació a Catalunya 2015–2016”

 
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (InCom-UAB) va presentar ahir tarda l’Informe de la co-
municació a Catalunya 2015–2016, a la sala d’actes del Palau 
Robert, del qual El Butlletí de l’AMIC n’informarà a bastament 
en el seu proper número.

L’Informe de la comunicació a Catalunya és un projecte biennal 
de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB) que va néixer l’any 2000 i, des de la 
seva creació, compta amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa. Aquest treball de 
l’InCom-UAB és un instrument de treball al servei del conjunt 
del sector comunicatiu, el qual inclou els responsables polítics, 
culturals i socials que han de prendre decisions sobre un sector 
que és estratègic per al país.

L’obra ha comptat amb la participació d’un total de 20 autors i 
autores, procedents de l’àmbit universitari —concretament, de 5 
universitats i de 6 grups reconeguts per la Generalitat de Catalun-
ya— i de l’àmbit professional. L’equip coordinador ha estat format 
per Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Joan M. Corbella Cordomí 
(UPF), Carme Ferré Pavia (UAB) i Joan Sabaté i Salazar (URL).

A la novena edició, la Societat Catalana de Comunicació, filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans, hi ha participat com a subscrip-
tor institucional, i ComScore, Inc; Infoadex i el Portal de la Co-
municació (InCom-UAB) han col·laborat oferint material i da-
des fonamentals per a l’anàlisi que s’ha dut a terme. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)
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L’Ara explica l’actualitat als nens amb 
l’extraterrestre Nushu

  
De la mà del diari barceloní Ara, dissabte passat, dia 23, va co-
mençar el seu projecte informatiu de realitat augmentada NUS-
HU, dirigit al públic infantil. Cada dissabte, NUSHU oferirà una 
nova aventura per explicar la realitat als més joves. A més dels 
continguts en realitat augmentada, NUSHU també té presència 
en format imprès i al web. Per poder gaudir de les aventures 
amb realitat augmentada els usuaris han de fer servir l’aplicació 
Nushu AR, disponible per a iOS i Android.

El nou personatge és el protagonista “d’un projecte transmèdia 
i de realitat augmentada que ajuda els nens a comprendre què 
passa al món”, explica la seva creadora, l’emprenedora i perio-
dista Eva Domínguez. Cada dissabte els lectors del Criatures, 
el suplement de l’Ara que posa en valor la tasca dels mestres 
i serveix de punt de trobada per a pares, mestres i professors, 
podran formar part de les aventures del simpàtic dibuix i els seus 
acompanyants, el pop Tulo, el robot C-LY i l’opòssum Zuko. 

NUSHU el projecte impulsat des de Barcelona per Eva Domín-
guez, ha comptat amb el suport de la Unió Europea i de la Ini-
ciativa de notícies digitals (DNI) de Google. (d’AEC)

Primera història del Washington Post 
amb realitat augmentada integrada

El diari The Washington Post 
va anunciar divendres passat el 
llançament de la seva primera 
història en la qual s’ha integrat 
la realitat augmentada. El diari 
ha creat un codi que es pot em-
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beure en la notícia i que permet als usuaris llançar l’experiència 
de realitat augmentada amb efectes en 3D i una narració en 
àudio. Aquesta opció està disponible en consultar la notícia uti-
litzant l’app nativa del Post per iOS.
 
L’objectiu del Washington Post és el d’aconseguir que la realitat 
augmentada sigui tan accessible i fàcil d’utilitzar com un vídeo 
o una galeria fotogràfica. La primera història en què s’ha imple-
mentat la realitat augmentada és “El Museu Africà Americà un 
any més tard: l’entrada encara és el més cara de la ciutat”.

El lector d’El Butlletí pot contemplar aquesta primera història del 
Post en realitat augmentada CLICANT AQUÍ  (del bloc d’Ismael 
Nafría)

Formació al Col·legi de Periodistes

Linkedin per a empreses.- Barcelona. Dimecres, 4 d’octubre 
(de 10:00h a 14:00h) - Linkedin és la millor plataforma pro-
fessional per a empreses i, tot i així, és a la que menys suc 
se li treu. En aquest curs impartit per Pilar Yépez, els partici-
pants podran descobrir com enfocar el perfil de la seva empre-

sa a Linkedin, com promocionar els seus productes i serveis 
i, per descomptat, con tractar i aterrar el pla de continguts i 
l’estratègia a la xarxa social professional que més eines posa al 
servei de l’empresa.

Community Manager - Nivell avançat.- Barcelona. Dilluns, 
9 i 16 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, Enri-
que San Juan ens mostrarà les xarxes socials més importants 
que utilitza el periodista per comunicar-se amb la comunitat 
online i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals: 
Facebook,Twitter, Youtube, Instagram i Snapchat. Els partici-
pants han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de les 
diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva 
gestió orientada a l’àmbit corporatiu o professional.

Instagram: eines i tècniques per a comunicadors i empreses.- 
Lleida. Divendres, 6 d’octubre (de 09:30h a 14:00h) - Jordi Ga-
mell tractarà diferents aspectes amb una orientació molt pràc-
tica: com fer bones fotos, saber captar la llum i retocar-les; l’ús 
dels programes d’edició o com aconseguir més seguidors. Tam-
bé analitzarà la utilitat d’Instagram per a les empreses i marca 
personal.
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Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimarts, 10 i 17 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, a càrrec de Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-
ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia. 
També s’explicarà com redactar de forma adequada per a mò-
bils i tauletes, ja que els dispositius mòbils exigeixen desplegar 
un tipus de narrativa nova i diferent. 

Periodista freelance: com començar?.- Barcelona. Dime-
cres,  11 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs, impartit 
per Nereida Carrillo, es proposa donar consells pràctics a per-
sones que volen obrir-se un camí com a professionals freelance 
en el món de la comunicació. L’objectiu és aprendre a crear-se 
un perfil i definir una trajectòria professional, així com reflexio-
nar sobre com proposar i administrar col·laboracions i resoldre 
dubtes pràctics sobre el dia a dia dels treballadors per compte 
propi.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Girona. 
Dilluns, 16 d’octubre (de 10:00h a 14:00h) Lleida. Dilluns, 27 
d’octubre (de 16:00h a 20:00h) - En aquesta formació, dirigida 

per Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp 
per fer campanyes de màrqueting, els diferents tipus de contin-
guts, atenció al client, llenguatge que cal utilitzar, etc.

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. Dimecres, 
18 i 25 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs, Jo-
sep Mª Brugués vol ensenyar als participants a plantejar, des-
envolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic en 
totes les seves fases (auditoria, missió i visió; estratègies; pú-
blics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus 
d’organització i tenint en compte les darreres tendències en co-
municació corporativa i els nous canals d’informació.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestio-
na els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a 
https://www.periodistes.cat/formacio.
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Regular Internet per garantir la 
llibertat d’expressió
Per Miquel Urmeneta, especialista en Comunicació Estratègica 
/ Report.cat

 
El 24 de setembre hi va haver eleccions a Alemanya. Com ha 
estat la lluita política a les plataformes digitals en aquests co-
micis? Quines lliçons en podrem extreure? A les nord-america-
nes vam tenir notícia per primer cop del fenomen de les ‘fake 
news’. Les presidencials franceses, per la seva banda, es van 
revelar com el camp de batalla d’una veritable guerra global 
d’informació on estava en joc la pervivència del projecte euro-

peu. Què n’aprendrem ara? El cas alemany, té com a element 
diferencial haver aprovat una llei pionera que preveu sancio-
nar les xarxes socials en cas de mala gestió de continguts que 
constitueixin delicte.

La gestació d’aquesta norma ha estat acompanyada per la pre-
ocupació que les federals alemanyes podien ser un escenari 
molt atractiu pels creadors de notícies falses. Era una amenaça 
versemblant atès el rebuig d’Alemanya a la invasió de Crimea 
i la propensió russa a fer servir aquest tipus d’eines per a des-
prestigiar els seus enemics polítics. No obstant, aquesta inter-
ferència de moment no s’ha produït i –si bé no es pot descar-
tar– tampoc sembla probable.

En paral·lel, el ministeri de l’Interior alemany ja feia temps que 
demanava a Facebook, Google i Twitter més agilitat en eliminar 
missatges que propaguessin el discurs de l’odi o a favor del 
terrorisme. Donat els magres resultats d’aquestes converses 
és comprensible que s’optés per legislar-ho. La nova norma –
que també esmenta les ‘fake news’– preveu sancions de fins a 
50.000 euros a les xarxes socials que triguin més de 24 hores 
a partir de la denúncia a retirar missatges molt ofensius (pels 
que no siguin tan greus, el límit serà una setmana). La llei no 
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entrarà en vigor fins a principis d’octubre però ja està tenint 
alguns efectes.

Pros i contres d’una llei
D’una banda, s’ha produït un cert debat al voltant d’aquesta 
norma. Entre d’altres punts, es critica des de diferents fòrums 
que existeix un risc massa elevat que les xarxes socials  acabin 
eliminant directament i sense més estudi qualsevol contingut 
denunciat. Argumenten que és un text massa ambigu i que fa 
responsables les plataformes de jutjar fins a quin punt un co-
mentari és ofensiu. Així la llei perjudicaria la llibertat d’expressió 
més que protegir-la. Un episodi que confirmaria aquests temors 
seria, segons el periodista polític de Die Zeit, Jochen Bittner, el 
fet que Twitter hagi eliminat un perfil contrari a qualificar com 
“casos aïllats” les agressions comeses per ciutadans àrabs.

D’altra banda, els defensors de la nova llei afirmen que calia fer 
alguna cosa. A més, tot i reconèixer que no es perfecta, pensen 
que tindrà l’efecte positiu de forçar les empreses de Silicon Va-
lley a prendre un rol més actiu. En aquest sentit, Facebook ja 
ha anunciat que contractarà unes 500 persones a Alemanya per 
a reforçar el seu equip de moderació de comentaris i gestió de 
denúncies sobre continguts.

El cas de Facebook és rellevant més enllà d’aquestes eleccions. 
Per la magnitud de las seva base d’usuaris i la seva capacitat de 
prescripció de continguts, és un actor clau. Per això és interessant 
veure que darrerament ha anat prenent iniciatives en aquest terreny.

Des de fa mesos, per exemple, ha habilitat mecanismes per a 
denunciar possibles notícies falses i alertar els usuaris abans 
que les comparteixin. A les presidencials franceses, va partici-
par a una aliança de mitjans per a verificar notícies i va tancar 
30.000 perfils d’identitats falses. El seu algoritme ha incorporat 
el criteri de veracitat a l’hora de proposar continguts als usuaris 
i han anunciat que els webs que publiquin notícies falses reite-
radament quedaran exclosos de la seva plataforma de publicitat. 
A les eleccions a Kenya d’aquest estiu (finalment anul·lades per 
irregularitats), van oferir guies (tant a la plataforma com als dia-
ris) per facilitar als ciutadans la detecció d’informacions falses.

Són actuacions lloables però també ens podem preguntar si es-
tan a l’alçada del lideratge creixent de Facebook dins les xarxes 
socials. Tot i que ha estat un any força conflictiu per la compan-
yia, les últimes informacions financeres són molt positives i aca-
ba de traspassar el llindar dels dos mil milions d’usuaris actius 
mensuals (dos terceres parts es connecten cada dia). Sembla 
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clar que està en una bona posició per a continuar essent un 
actor molt influent.

L’ambició de Facebook
No obstant, el fet més definitiu és que –a més de tenir la possibi-
litat– Facebook vol tenir un paper determinant en el nostre futur 
col·lectiu. El febrer passat va actualitzar la seva missió: “unir la 
humanitat” (fins ara, havia estat senzillament connectar famílies 
i amics). Facebook vol crear la “infraestructura social” de tota 
una generació, en un món que es percep cada cop més dividit. 
El passat mes de maig, Mark Zuckerberg (amb 95 milions de 
seguidors a la plataforma) s’expressava com un autèntic líder 
mundial en el discurs que va pronunciar a Harvard. Allí enco-
ratjava la seva audiència a canviar el món per a superar les 
injustícies, reivindicava el salari mínim universal i expressava 
la seva preocupació per les amenaces que pateix el planeta.

Amb tot el que hem dit fins ara veiem que, d’una banda, la llei 
alemanya ha servit per a mostrar els punts forts i febles d’aquest 
tipus de normes; i, d’altra, que les ambicions de Facebook en 
han mostrat la dimensió inabastable del fenomen que es pre-
tén regular. Així eliminar les faltes de respecte, la incitació a la 
violència o l’expressió de l’odi és condició necessària però no 
suficient per a tenir un discurs públic realment democràtic. Les 
nostres societats no només necessiten llibertat d’expressió sinó 
també una ciutadania madura i ben informada que pugui exercir 
plenament aquest dret.

En una esfera pública marcada per la fragmentació i una estruc-
tura de mitjans i plataformes cada cop més complexa, és crucial 
que els ciutadans sàpiguen com funciona a l’hora de contextua-
litzar correctament les informacions que reben. En aquest sen-
tit, és del tot imprescindible que es coneguin els mecanismes 
de la xarxa social per excel·lència. Per això molts exigeixen 
que Facebook doni un salt qualitatiu en transparència. Es tracta 
d’un exercici que hauria d’anar més enllà d’explicacions genèri-
ques sobre com s’enfoca la moderació de comentaris i els pro-
blemes que això planteja amb una audiència tan gran i diversa.
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Més transparència
Si realment ha de ser la base sobre la qual es bastirà la comu-
nitat humana els propers anys, és lògic que es reclami de Fa-
cebook més integració en el sistema democràtic de les nostres 
societats. I això passa -com dèiem- per ser més transparent. 
Els responsables del projecte de recerca sobre propaganda 
informàtica de la Universitat d’Oxford articulen aquesta petició 
així: en primer lloc, publicar les dades que poden comprar els 
partits polítics per tal de microsegmentar la seva audiència; 
després, oferir més col·laboració als governs a l’hora de de-
tectar ingerències polítiques externes i, finalment, mitigar les 
cambres d’eco polaritzades políticament. Igual que d’altres in-
vestigadors, també ells volen una actitud més oberta de cara a 
la recerca acadèmica ja que consideren que Facebook és molt 
opac.

Encara queda un camí llarg per fer. Però, com s’aconseguirà? 
Segons diu Timothy Garton Ash, acadèmic britànic especialit-
zat en llibertat d’expressió, assolir aquest grau de transparèn-
cia dependrà dels ciutadans. “Facebook –assegura– no té por 
del Govern nord-americà. Allò que li fa patir és perdre els seus 
usuaris. Així que qui de debò té el poder som nosaltres”. No 
podem esperar que ningú altre ens faci la feina. De fet, com 

apunten alguns rumors, podria passar que en un futur el CEO 
de Facebook i l’inquilí de la Casa Blanca fossin la mateixa per-
sona. Però aquesta ja és una altra història…
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Els diaris locals resisteixen millor la 
crisi
Per Melissa Villarreal / MediaLab.press
  

La Universitat d’Oregon, a través de l’escola de periodisme, re-
alitza cada any seminaris sota el títol Demystifying Media, en 
els quals es analitza l’impacte de les noves tecnologies en els 
mitjans de comunicació per tal de buscar les millors estratègies 
de supervivència. En cada sessió, experts i professionals dels 
mitjans de comunicació, així com també investigadors, delibe-
ren sobre les noves formes de crear continguts que vagin a 
l’una de l’evolució i els canvis globals. 

En la darrera xerrada del tercer cicle es va parlar sobre el futur 
dels diaris locals. En el marc establert en la conferència, aquells 
periòdics que no superen els 50.000 exemplars de circulació i 
estan circumscrits a un àmbit geogràfic local són considerats 
premsa local. Sota aquest supòsit, aquests diaris constitueixen 
el 97% del mercat periodístic.

La conferència va anar a càrrec de Christopher Ali , membre 
del Tow Center for Digital Journalism de l’escola de periodisme 
de la Universitat de Columbia i assistent del professor Damian 
Radcliffe a la Universitat de Virgínia.

Un mercat més estable
Ali va indicar que, tant ell com el professor Radcliffe, van entrevis-
tar 500 treballadors de diaris locals, als que anomena “la majoria 
silenciosa” i va detectar que en lloc de desesperació, el que tenia 
al davant eren uns mitjans en part innovadors, amb forts llaços co-
munitaris i bastant optimistes dins d’aquestes petites redaccions.

Publicitat
Els diaris locals també han de fer front als seus problemes, però 
segons l’estudi, no són els mateixos problemes que afecten els 
grans mitjans. “Els diaris més petits s’enfronten el seu propi 
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conjunt de desafiaments i oportunitats i defineixen l’èxit i la in-
novació de diferents maneres”, va dir Ali. “Tant és així que ni 
tan sols val la pena parlar de la indústria dels diaris com un tot. 
Realment no és una indústria. És múltiple”. 

Partint d’aquesta premissa, continua Ali, el futur d’aquest ti-
pus de diaris pot ser diferent al dels grans mitjans, ja que per 
a les petites comunitats els diaris locals són rellevants fonts 
d’informació. La funció periodística no s’ha perdut. I de vegades 
els lectors locals, encara en ple segle XXI, van constantment 
al diari, fent trucades telefòniques o per internet, per preguntar 
informació i direccions.

Adaptar-se a la tecnologia
És comú, indicava Ali a la conferència, que els grans periodistes 
i propietaris de grans mitjans, tendeixin a burlar-se dels petits 
diaris locals. Això és a causa que es té la percepció que estan 
endarrerits, i són antics i escassos de tecnologia. I encara que 
durant la seva investigació van detectar que alguns d’ells tenien 
llocs en línia amb les mateixes notícies impreses escanejades 
i no estaven evolucionant, altres per contra, ja estaven creant 
podcasts i noves narratives, obrint-se a la multiplataforma o 
tractant de fer un salt digital en alguns casos. 

Un clar exemple de tot plegat, deia Ali, és el diari local The He-
rald and News a Klamath Falls, Oregon, periòdic que, a través 
d’una aliança amb una escola comunitària local, està utilitzant 
tecnologia de realitat virtual.

No obstant això, un dels més grans desafiaments que enfronta 
aquest tipus de mitjans en l’actualitat, és la manca de recursos 
econòmics per anar innovant. Per més que les editorials vulguin 
fer-ho, es necessita temps i diners que no tots els inversors 
locals tenen. És, apunta Ali, un dels grans reptes. Si aquesta 
connexió amb la comunitat juga a favor, la manca d’inversió i 
recursos juga en contra en molts casos.

Compromís amb la comunitat
Aquesta impossibilitat d’aconseguir més inversions ha fet que 
molts diaris locals s’hagin enfocat amb més exclusivitat en el 
compromís amb les seves comunitats. Això ho aconsegueixen 
no només estant a prop dels seus ciutadans a través de les 
notícies, sinó connectant-se amb ells en esdeveniments impor-
tants. Aquesta aposta per ser el centre de cada municipi, per 
compensar la manca de tecnologia, ha permès que molts diaris 
locals aguantin millor la crisi i hagin forjat aquesta comunitat que 
els permet situar-se en una posició de cert avantatge per sortir 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de la crisi, sempre que s’insisteixi també en aquesta presèn-
cia en la vida local, no com a organitzador d’esdeveniments de 
autopromoció, sinó creant realment valor afegit a les ciutats o 
comarques.

Ser amfitrió en taules rodones que discuteixen temes d’interès, 
és una oportunitat de connectar amb l’audiència i guanyar di-
ners. Un dels enquestats de l’estudi ha afirmat que amb aquest 
tipus d’esdeveniments poden recaptar entre 500 i 750.000 eu-
ros/any.

No obstant això, per a alguns periodistes aquesta forma de 
treballar resulta una mica “diferent” i prefereixen anar-se’n als 
grans mitjans, segons recull el treball. Per tant, un dels majors 
problemes que enfronten els diaris locals és mantenir els nous 
talents dins d’aquesta línia de treball. 

Un altre dels riscos que apunta Ali sobre el futur dels diaris lo-
cals és que la situació porti a una procés de fusió o compra de 
capçaleres locals i que l’editor que adquireix desconegui real-
ment com és la comunitat en què està el diari o la gent que posi 
al capdavant no conegui la comunitat.

L’engagement “és el que venim fent sempre els diaris lo-
cals”
Com a anècdota, Ali va indicar que en les entrevistes van pre-
guntar pel “engagement”, la paraula màgica que omple ara de 
tinta digital milers de pantalles en les estratègies dels mitjans.
Segons Ali, van obtenir moltes respostes la mar de sarcàsti-
ques. “Engagement és una paraula de cinc dòlars ideada per 
consultors excessivament remunerats que tracten de vendre 
diaris sobre el que ja estan fent (informant sobre les vides i 
preocupacions de les persones en les seves comunitats)”, va 
escriure un enquestat. 

“Necessitem -conclou Ali- un llenguatge més matisat per par-
lar sobre els diaris”, referint-se a que no es pot generalitzar 
l’experiència de cada mitjà. 

Cada diari local viu una experiència única. Això vol dir, indi-
ca, que és hora de prestar més atenció a aquest sector dins el 
panorama general dels mitjans, i concedir-li més importància, 
perquè en les anàlisis globals i en el pes específic ha estat des-
cuidat, per pensar erròniament que igual que els grans mitjans 
també es troben en perill d’extinció, apunta.
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El contingut 2.0 de pagament no 
afecta més que l’estratègia editorial
Per Dean Roper, director d’Insights, redactor en cap de WAN-
IFRA blog

  

No pot ser un moment fàcil per als editors de navegar per la mul-
titud de reptes als quals s’enfronten les seves sales de premsa 
actuals. Quina és la meva estratègia editorial per al contingut 
distribuït? Com augmentem el vídeo? Encara som mòbils? Com 
aprofitem intel·ligentment i utilitzem les dades adequades? I 
cada cop més, les estratègies de contingut pagat obliguen a les 
redaccions a repensar tota la seva estratègia editorial. 

El consultor assessor global de WAN-IFRA, Steffen Damborg, 
anteriorment director Digital i director de Desenvolupament de 
JP/Politikens Hus a Dinamarca, centra gran part de la seva re-
cerca i energia en el tema més gran de transformació digital per 
a organitzacions de mitjans de comunicació. Parlem amb ell 
sobre algunes de les coses preocupen als editors.

A les redaccions que visiteu o als editors amb qui heu par-
lat, quins són alguns dels principals problemes candents 
que debaten avui?
Els temes varien molt. Però com més madur sigui el mercat 
del diari, més atenció hi ha en els models de negoci de con-
tingut digital pagat. I sovint parlem de com reinventar el model 
de negoci en línia: la versió de contingut 2.0 pagat, per dir-ho 
així. La majoria dels mitjans occidentals han passat d’un model 
de negoci d’impressió únic a un model de negoci mixt en línia 
i d’impressió, on el negoci d’impressió encara proporciona la 
major part dels ingressos i guanys.

L’oferta en línia més desglossada ha passat de la publicitat a 
un model mixt que cobra contingut. En l’era digital 1.0 de paga-
ment, la majoria dels editors van triar entre el model de mesura 
i el model freemium. El que veiem ara són models més com-
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plexos que mesclen mesurants i freemium, verticals de nínxol 
i negocis de butlletins que amplien la marca i aprofiten més 
intensament en els segments dels lectors / usuaris més fidels.

La majoria dels editors saben que els usuaris en línia més fre-
qüents mostren més voluntat de pagar el consum de contingut. 
Per tant, haureu de respondre a la demanda d’aquest segment 
de públic particularment fidel i deixar de perseguir clics aleatoris 
de mosques socials.

Constantment observem les tendències actuals, els resultats i els 
valors referents als models de negoci de contingut pagat en línia 
amb un enfocament especial en les subscripcions digitals. Cada 
vegada més, la discussió dóna lloc a temes com AI, dades de gran 
grandària i algorismes d’aprenentatge automàtic i com podrien te-
nir un paper en les sales de premsa. L’home o la màquina faran 
l’escriptura, la curació i la gestió de l’espai a la llarga?

Per a aquelles redaccions que efectivament han implemen-
tat una estratègia de contingut pagat decent, quines són 
algunes de les maneres discernibles que han afectat, no 
només l’estratègia de contingut, sinó també el seu flux de 
treball i organització?

Passar de línia gratuïta a línia de pagament té una gran diferèn-
cia. La incorporació del flux d’ingressos dels lectors al model de 
negoci augmenta el rendiment de la inversió en les unitats de 
contingut d’alta qualitat ja que converteixen els usuaris gratuïts 
a clients que paguen i, al mateix temps, augmenten la taxa de 
retenció dels subscriptors. En augment, veiem rols com cap de 
Contingut, cap de Contingut Premium, cap de Desenvolupa-
ment Editorial, cap de Màrqueting Editorial, que s’està creant... 
Aquests nous rols assenyalen un canvi d’una organització de 
redacció orientada al producte a una orientació de contingut 
més orientada al mercat.

A més, veiem canvis en la gestió espacial de la pàgina web, 
històries i títols de proves A/B, percentatges de conversió de 
notícies que afecten les prioritats tradicionals del contingut a 
la redacció i un canvi des de les impressions de la pàgina i els 
clics fins a mesures de participació més refinades.
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Estem veient una planificació més deliberada sobre com maxi-
mitzar la interacció d’abast i públic amb les notícies més impor-
tants durant tot el dia i la setmana en diverses plataformes, uti-
litzant diferents formats i fins i tot diferents angles de la història. 

La reenginyeria de les redaccions sobre els continguts pa-
gats a escala del que pot haver passat al voltant de social, 
vídeo o mòbil...
En realitat, els canvis no són tan visibles com la introducció 
d’especialistes socials i de vídeo a la redacció. Crec que això és 
en part perquè els diaris de pagament sempre han produït con-
tingut pagat. Aquest és el nucli del negoci del diari. Així doncs, 
el que veiem és més la sala d’informes impresos que pren el 
control del periodista web que produeix el contingut premium, 
però en un esforç coordinat amb editors, investigadors, produc-
tors multimèdia i periodistes de vídeo.

Això és especialment visible per als editors europeus que trien sobre-
tot el model premium. Aquí, sovint veu notícies lleugeres i notícies re-
lacionades amb el contingut premium de pagament a la pàgina d’inici.

Com ha introduït o canviat el KPI de premsa o periodista?
A causa de nous models de negoci digital i KPIs, hem vist grans 

canvis a la redacció. En els temps antics, es va produir i prio-
ritzar un diari d’acord amb els criteris de notícies i el sentiment 
d’un grup d’editors sèniors. I, per tant, una vegada més, estem 
veient canvis en la gestió espacial de la pàgina web basant-se 
en les proves A/B d’històries i titulars, percentatges de conver-
sió de notícies i formats més llargs, tot això afectant les priori-
tats tradicionals del contingut a la redacció.

De la mateixa manera, veiem un canvi des de les impressions de 
pàgina (PI) i els clics (CTR) fins a mesures de compromís més 
refinades que impliquen paràmetres com, per exemple, la profun-
ditat de desplaçament, el percentatge d’intercanvi social, la taxa 
de comentaris, la taxa d’exclusió de butlletins i assajos lliures.

Com es creen nous departaments, com es planifiquen i 
com se executen al voltant del contingut pagat?
Aquesta és una pregunta molt sensible. Avui veieu editors a tots 
dos extrems, des de mampares estanques entre departaments 
comercials i editorials, fins i tot als departaments comercials 
que tenen l’última paraula a l’altre extrem.

La majoria dels punts de venda clàssics defensen l’autonomia 
de la redacció, mentre que els proveïdors digitals recentment 
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comproven els límits amb més freqüència. Entre aquests dos 
extrems, veiem molts bons exemples de com l’augment de la 
cooperació interdepartamental realment pot impulsar el desen-
volupament de la informació i accelerar la transformació digital 
necessària.

A la redacció, quins són alguns dels reptes de la tecnologia 
actual, en termes d’abraçar / integrar l’anàlisi en la infor-
mació / negoci diari? Sembla essencial, per descomptat, 
treballar en una estratègia de contingut remunerat...
Com ja he esmentat anteriorment, ara veiem que els editors tre-
ballen amb grans dades, intel·ligència artificial i aprenentatge 
automàtic en la seva tasca de maximitzar els ingressos de con-
tingut pagat. Però si deixa que els seus algorismes decideixin el 
que diguin els lectors, és obvi que comporta un risc.

Igual que passa amb clickbait mania, el risc de matar els pro-
cessos creatius i innovadors a la redacció és present. Hi ha 
nombrosos estudis de comportament del consumidor que po-
sen l’accent en què la voluntat de pagar el contingut editorial 
coincideix amb la capacitat del distribuïdor per presentar contin-
guts que ofereixen de manera contínua al consumidor un delit 
inesperat.

Si acabem de donar als clients més del tipus de contingut que 
es donava abans als lectors gratuïts, comprometem l’ADN bà-
sic de la redacció i l’oferta que produeix i el que els clients estan 
disposats a pagar. Aquesta és una bona notícia per a totes les 
persones amb talent que treballen en redaccions. A més, en el 
futur, hi haurà una gran demanda de talent per oferir continguts 
extraordinaris a través de les plataformes utilitzant el clàssic 
conjunt de coneixements periodístics en combinació amb la 
caixa d’eines editorial que apareix en l’entorn de la publicació 
digital actual.

Quin grau de sofisticació ha aconseguit arribar a les news-
rooms quant a la pràctica de utilització de dades útils per 
configurar la seva estratègia editorial, especialment en el 
costat del pagament?
Alguns dels grups editorials més grans tenen un alt grau de 
sofisticació en l’ús de dades per convertir usuaris gratuïts als 
subscriptors. Però la majoria de les redaccions segueixen utilit-
zant pàgines vistes i clics com a mètriques centrals per al ren-
diment editorial.  Hem de construir mesures més refinades per 
a la participació de l’audiència i començar a utilitzar algoritmes 
d’aprenentatge automàtic per optimitzar la conversió, l’augment 
i la retenció. Encara hi ha un enorme potencial per a la collita.
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Les “fake news” eleven la confiança 
en els mitjans tradicionals
Per Management Society.net

La enquesta anual realitzada per Ogilvy Media Influence des-
taca que els mitjans de comunicació social, la cobertura me-
diàtica polaritzada i el biaix de confirmació com a principals 
causants de les “fake news” , fent molt més fiables als mitjans 
tradicionals.

Els resultats de l’enquesta anual desenvolupada per l’equip 
Ogilvy Media Influence, per a la qual s’han consultat a més de 
250 professionals de la comunicació de tot el món, reflecteixen 
que l’augment de la divulgació de les notícies falses o mentida 
news ha elevat la confiança en els mitjans tradicionals, en con-
tra del sentiment predominant que aquest tipus d’informacions 
ha erosionat confiança en els mitjans. L’enquesta reflecteix que 
periodistes de tot el món estan d’acord que cal millorar la quali-
tat de la informació amb la implementació de millors pràctiques, 
com ara la verificació exhaustiva dels fets i el citar fonts creï-
bles.

Els resultats, que identifiquen els mitjans de comunicació social 
com un catalitzador clau d’aquest fenomen, il·luminen encara 
més les conclusions de la primera meitat de l’enquesta Ogilvy 
Media Influence, en què Facebook havia sorgit com el nou “ga-
tekeeper” de mitjans.

“La fragmentació dels mitjans de comunicació ha multiplicat 
dramàticament la forma en què els consumidors obtenen les 
seves notícies, el que representa un desafiament i una oportu-
nitat perquè les marques expliquin les seves històries”, afirma 
Jennifer Risi, directora de comunicació de Ogilvy. “Si les mar-
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ques volen competir en un entorn de notícies falses, han de 
comunicar-se i construir confiança amb els consumidors, apro-
fitant les plataformes de mitjans tradicionals, digitals i socials 
per explicar les seves històries d’una manera autèntica i fidel a 
la seva identitat”.

El nou escenari polític ha canviat la forma d’informar. La intensa 
activitat política i el diàleg que genera estan canviant la forma 
de treballar dels periodistes.
 
• Més de la meitat dels periodistes de tot el món (52%) troben 
en els mitjans tradicionals la font de notícies més fiable, seguits 
dels webs de les companyies i els comunicats de premsa (22%).
 
• Amèrica del Nord - Mitjans tradicionals, el 59%; web de la 
companyia i notes de premsa, 15%. 

• EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica).- Mitjans tradicionals, 
47%; web de la companyia i notes de premsa, un 22%.

• Àsia Pacífic.- Mitjans tradicionals, 50%; web del mitjà i notes 
de premsa, el 29%.Globalment, els periodistes afirmen que els 
mitjans de comunicació social (25%), la cobertura mediàtica po-

laritzada (14%) i el biaix de confirmació (14%) han contribuït a 
la creació de notícies falses. Els reporters a EMEA (14%) i Àsia 
Pacífic (17%) creuen també que els diners són un factor que 
contribueix a aquest augment.

L’amenaça ‘fake news’ és real, però s’ha detectat que els mi-
tjans de comunicació guanyats segueixen sent una pedra angu-
lar per a les estratègies de comunicació actuals”, ha afegit Risi.

Aquests resultats reflecteixen la segona meitat d’una enquesta 
que l’equip Ogilvy Media Influence va dur a terme a l’abril de 
2017. Els primers resultats, que van explorar les estratègies de 
divulgació d’informacions en un món cada vegada més digital, 
es van conèixer al Festival de Cannes, es van donar a conèixer 
pel juny de 2017.

L’enquesta.- L’equip d’Ogilvy Media Influence ha realitzat 
aquesta enquesta a partir de vuit preguntes a més de 255 perio-
distes d’EMEA, Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic, amb un equip 
format per professionals de 22 oficines de la xarxa a tot el món. 
Les preguntes van ser realitzades a través de correu electrònic 
o via telefònica. És la segona vegada que Espanya participa en 
aquesta investigació.
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A/B Testing: una de les claus de 
BuzzFeed per optimitzar el seu 
contingut
Per Shan Wang / Nieman Lab

BuzzFeed aconsegueix que bona part del seu contingut, des 
dels seus vídeos a Facebook fins qüestionaris i els seus tradi-
cionals “llistes”, es tornin virals adaptant determinats temes a 
les plataformes més receptives, a més de constants tests A/B. 

L’enginyer d’infraestructura de dades de BuzzFeed, Walter Me-
néndez, va compartir una visió general de l’estratègia d’aquest 
mitjà en una xerrada a MIT fa pocs dies. No hi ha una recepta 
secreta, i molts altres editors fan servir tàctiques similars (enca-
ra que hi va haver determinades tàctiques i mètriques internes 
de BuzzFeed que Menéndez no va voler compartir). El tema ve 
mereix tot un dossier, per a poder entrar-hi a fons.

Menéndez va dir que suposava que el principal secret “és que 
el que més ens importa és la gent. Quan pensem en les formes 
en què produïm continguts ens comprometem amb l’usuari fi-

nal i l’estat emocional que tindrà després de llegir-nos”, va dir. 
“Volem estar segurs que no només estem estimulant els seus 
“globus oculars”; això ens importa, però també ens preocupa 
que hi hagi una interacció molt més substancial, més enllà que 
hagi vist la pàgina, li hagi agradat i se’n hagi anat. Al final ens 
preguntem: què va fer aquest contingut per l’usuari? “

Es tracta d’una estratègia que funciona a escala. BuzzFeed 
obté més del 50% del seu trànsit a partir de plataformes dis-
tribuïdes. Utilitza una fórmula interna que mesura la quantitat 
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de trànsit que cada post rep des de Facebook, Twitter i així 
successivament, en comparació a la que rep la pàgina d’inici de 
BuzzFeed, i li dóna més importància al tràfic d’aquestes altres 
plataformes que al seu lloc, d’acord amb Menéndez: “Volem 
assegurar-nos que el nostre trànsit estigui a l’abast dela major 
quantitat de gent possible”.

A partir d’aquesta idea, quins són els temes que influiran en 
segments específics d’una audiència en línia, a la qual se li 
garanteix que reaccionarà fortament, ja sigui negativament o 
positivament, a un determinat contingut? Animals, música, 
sexe, fandom, celebritats i concursos, segons Menéndez. Un 
altre format reeixit és la captura i agregació del que està sent 
tendència a les xarxes socials cap a altres plataformes, el que 
suposa que una audiència que només consumeix Facebook, 
per exemple, pugui entrar a Tumblr, cosa que mai hauria fet 
perquè no hi és (per exemple: el cas de “de quin color és aquest 
vestit?” va prendre la imatge d’un usuari de Tumblr i va encen-
dre una controvèrsia entre lectors en el propi lloc de BuzzFeed).

Volem assegurar-nos que la nostra audiència interactuï amb 
un contingut determinat de la manera en què pensem que ho 
farà. Bàsicament, la nostre és una aposta: creiem que el nostre 

públic reaccionarà d’una manera determinada si publiquem un 
contingut determinat. Això és el que entenem per “controlar el 
sentiment”. Creiem que aquest és l’efecte que un contingut tin-
drà i, com a resultat, la gent de la teva audiència ho compartirà 
activament: voldran que altres ho vegin i se sentin com ells es 
van sentir.

Es recullen dades del propi lloc i de les plataformes distribuï-
des, com quan es va accedir a un post, des d’on i en quin dispo-
sitiu. Això ajuda a BuzzFeed a decidir quan impulsar certs tipus 
de contingut a diverses plataformes diferents. Els quizzes, per 
exemple, funcionen millor els caps de setmana.

Els científics de dades de BuzzFeed poden realitzar càlculs més 
complexos sobre aquestes dades. El personal que s’encarrega 
de les analítiques pot veure el trànsit en temps real, desglossat 
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per fonts (un augment en el trànsit d’una nova plataforma su-
ggereix que BuzzFeed podria invertir més contingut en aquesta 
plataforma). Basant-se en llindars interns, BuzzFeed pot afegir 
una insígnia addicional de “Trending” ( “tendència”) a les his-
tòries que funcionen millor del que s’esperava.

Aquestes dades també alimenten a diversos Slackbots que en-
vien alertes quan una publicació arriba a un cert llindar o com-
pleix una determinada meta: informació que ajuda a BuzzFeed 
a determinar, per exemple, quan una publicació podria ser un 
bona candidata per a una traducció. Un post publicat, per des-
comptat, mai és només un post: diverses versions del mateix 
-amb titulars diferents, però també de diferents longituds i utilit-
zant diferents imatges en miniatura- es mostren als visitants de 
BuzzFeed.com, fins que la combinació guanyadora emergeix 
després d’un parell d’hores (i un editor podria fins i tot optar per 
no fer servir aquesta versió).

“Fem testeig A/B de pràcticament tot”, explica Menéndez. “No 
només el titular, sinó també el número en el titular, o la minia-
tura que es mostra a Facebook o Twitter. De vegades la gent ni 
tan sols veu el titular, simplement veu una imatge i diu: Oh, què 
hi ha en aquesta imatge?”
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Els mitjans de comunicació actuals: el 
periodisme com a servei nacional
Per Pete Vernon, The Media Tpday / Columbia Journalism Re-
view

 
Les notícies locals són la columna vertebral d’una indústria que 
va patir el canvi constant de dòlars publicitaris allunyats de la 
impressió, deixant les redaccions amb els periodistes sagnant 
de sagnat de crisi, reduint la cobertura i entenent solucions. Un 
projecte anunciat a Google News Lab Summit espera ajudar a 
solucionar aquestes preocupacions (detallat a bastament en la 
darrera edició d’El Butlletí de l’AMIC).

El projecte, anomenat Informe per a Amèrica, planeja col·locar 
un miler de periodistes a les redaccions locals durant els pro-
pers cinc anys, amb l’argument de “un enfocament dramàti-
cament nou a nivell local, basat menys en el model comercial 
tradicional i més en un esperit renovat de servei públic entre 
periodistes.”

Es volen oferir oportunitats i suport als periodistes emergents, 
al mateix temps que ajudar a les redaccions de tota la premsa 
de proximitat a fer informes crítics. Es tracta, segons els pro-
motors, de tirar endavant un nou programa de servei nacional 
dedicat al periodisme.

Els fons per als periodistes elegits per participar en el projecte 
vindran d’una combinació d’informes per a les arques de l’Estat, 
els donants locals i les properes redaccions. A mesura que el 
programa comenci a nomenar els periodistes, serà important 
assegurar-se que els escollits representin una cohort diversa, 
racial i socioeconòmica, que no tingui en compte les àrees des-
aconsellades que no tenen una base de donants locals actives 
i que els joves periodistes que hi participen rebin no només la 
formació inicial sinó el suport durant tot el seu treball. La sos-
tenibilitat també serà clau; una de les principals crítiques de 
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Teach for America és que massa dels seus professors no es 
mantenen en les seves escoles de col.locació, el que provoca 
interrupcions i malgastament de recursos.

L’informe per a Amèrica no estalviarà el periodisme, tal com 
Teach For America no pot salvar l’ensenyament, i el Cos de Pau 
no ha generat una era d’unitat global. Però en un moment de 
crisi per a les redaccions locals, es tracta d’un atrevit intent de 
revitalitzar un òrgan vital de la societat americana. 

Els promotors del projecte citen el fet que la quantitat de feines 
als diaris ha disminuït gairebé la meitat des de 1990. La con-
fiança en “els mitjans de comunicació” pot estar en un mínim 
històric, però els lectors encara creuen en les seves notícies 
locals, són “les seves” i les busquen. Es tracta, doncs i final-
ment, d’una àrea d’oportunitat: un informe del Google News 
Lab denuncia que les redaccions de periòdics als Estats Units 
estan per sota del nivell de les seves contraparts europees en 
l’ocupació de periodistes de dades. Només el 46 per cent dels 
periòdics nord-americans tenen com a mínim un periodista de-
dicat a la narració de dades. I aquest serà, precisament, el gran 
reforç per a les redaccions dels periòdics locals.
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