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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: Editorial: Amb el Govern legítim de Catalunya
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El 64% dels influencers més seguits a escala mundial són dones

COMUNICACIÓ DIGITAL
IAB alerta sobre les conseqüències del RGPD en mitjans, anunciants i consumidors

PUBLICITAT I MÀRQUETING
“L’Automoció lidera inversió amb 35% del total d’inversió en mitjans digitals”

NOVES EINES
Quatre recursos digitals per a redaccions

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les notícies falses reforcen la confiança en els mitjans de comunicació tradicionals

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: The New Morning Edition, a la safata d’entrada a les 6 del matí
TRIBUNA: Les pedres de la Xarxa
ENTREVISTA: El paper no està mort. Com ho fa Hearst per potenciar els seus mitjans impresos
ANÀLISI: Com està afectant la situació catalana a la publicitat en mitjans?
DOSSIER: Com verificar en un món (digital) ple de trampes
OPINIÓ: Encara que tu no ho sàpigues
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Editorial: Amb el Govern legítim de 
Catalunya

El Govern de Catalunya ha ingressat a la presó en compliment 
d’un procés judicial en què se l’acusa de rebel·lió arran de la 
proclamació de la República. Aquest és un fet demolidor que 
ens remet a d’altres moments dramàtics de la nostra història. A 
més d’aquest empresonament preventiu del vicepresident, set 
consellers i un exconseller, la resta del Govern i el president 
Carles Puigdemont són a Bèlgica, pendents d’una ordre de de-
tenció internacional. Per completar aquest escenari, la setmana 
que ve hauran de prestar declaració la presidenta del Parla-
ment i cinc membres de la mesa, afectats també per les matei-
xes acusacions. Les principals autoritats del país i els dirigents 

de dues grans organitzacions civils han estat objecte d’unes 
mesures repressives que obren un fosc panorama.

Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que els membres del 
Govern legítim de Catalunya siguin alliberats i que, juntament 
amb els exiliats, puguin reprendre les seves funcions. Cal que 
es normalitzi el funcionament sobirà del Parlament de Cata-
lunya. Cal que es tanquin els sumaris oberts contra centenars 
d’alcaldes, càrrecs públics i d’altres ciutadans. I que no es re-
peteixin episodis de violència contra la població civil com els del 
dia 1 d’octubre durant la celebració del referèndum.

Cal que les institucions internacionals es facin càrrec que Cata-
lunya és una nació, que no és un invent i que les seves legítimes 
peticions de democràcia per resoldre el conflicte amb l’estat es-
panyol han de ser ateses. La nació catalana no serà silenciada 
amb mesures repressives. Cal que els drets democràtics i nacio-
nals siguin respectats en un context de civisme i tolerància.

El Punt Avui, Diari Ara, L’Esportiu, El Món, Directe, El Temps, 
Racó Català, Nació Digital, Vilaweb, El Nacional, Comunicació 
21, Surtdecasa, Fosbury, Socpetit, CatHandbol, Sàpiens, Desco-
brir, Enderrock, Cinegèticat, Cinèfil, Cultura21, Revista Esguard, 
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Bonart, Revista Mirall, Tasta, Tot Sant Cugat, Contrapunt, AraVa-
llès, AraGranollers, MésEbre, El Món Terrassa, Tot Cerdanyola, 
Tot Rubí, AnoiaDiari, Línia, MésOsona, Infocamp, TribunaGanxo-
na, Infoanoia, BalaguerTV, SiesTV, Tot Lleida, Territoris, Terras-
sainforma, Sabadellinforma, Santcugatinforma, Rubiinforma, 
Granollersinforma, Manresainforma, Cerdanyolainforma, Mata-
roinforma, Osonainforma, RubiTV El Vallenc i Nova Conca.

Els anunciants mantenen l’optimisme, 
tot i la crisi catalana 
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith Media

Els anunciants continuen sent optimistes respecte a la situació 
econòmica i també respecte a la marxa del mercat publicitari. 

Però aquest optimisme es redueix des de la onada anterior, feta 
al juny entre els panelistes de Zenthinela.
Els panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants) 
mantenen una previsió de creixement del 3,6% per a la inversió 
publicitària en mitjans convencionals. Tot i que aquesta previsió 
és quatre dècimes inferior a la que s’obtenia al juny, segueix 
sent molt optimista si es té en compte que el mercat publicitari 
s’ha mantingut pràcticament pla durant els primers nou mesos 
de l’any, segons les fonts de dades del mercat.

Si tenim en compte també els Mitjans no convencionals, que 
creixeran un 0,9%, la inversió total en mitjans creixerà un 2,8% 
fins a situar-se en 12.480 milions d’euros.

Els panelistes d’Zenthinela manifesten una preocupació crei-
xent per la situació a Catalunya. Ara es situaria en 72 en una 
escala d’un a cent; fa un any, l’octubre de 2016 es col·locava 
en 38. Les opinions s’han recollit al llarg dels 24 primers dies 
del mes d’octubre, per la qual cosa no recullen l’efecte de tots 
els esdeveniments que s’han produït al país català. La inversió 
publicitària, tant a nivell autonòmic com estatal, es pot veure 
seriosament afectada per aquest conflicte.
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Tot i això els panelistes de Zenthinela mantenen el seu optimis-
me, i fins i tot l’incrementen, per a l’any 2018 en el qual esperen 
que la inversió en publicitat en Mitjans Convencionals augmenti 
un 4,2%. Els anunciants continuen sent optimistes respecte a 
la situació econòmica i també respecte a la marxa del mercat 
publicitari. Però aquest optimisme es redueix des de la onada 
anterior, feta al juny.

Els índexs de percepció segueixen sent positius, encara que es 
redueixen des del mes de juny. L’IPSE (Índex de Percepció de la 
Situació Econòmica) se situa ara en 51,4. Es manté en el primer 
quartil de l’escala però cau gairebé 43 punts i se situa com el pitjor 
valor des d’abril de 2016. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat 
Publicitari) cau gairebé 28 punts des del juny i es queda ara en 
34,3, ja en el segon quartil. És el pitjor valor des de juny de 2014.

Comparats amb els mitjans que componen el panell Zenith Vi-
gía, els anunciants són més optimistes respecte a la inversió 
publicitària i menys respecte a la situació econòmica . La part 
que ocupen en la comunicació comercial dels anunciants dels 
Mitjans de comunicació pagats és cada vegada menor.

Les previsions per mitjans es mantenen en línies generals: les 
caigudes es concentren en els Mitjans Impresos. Per la resta 
són positives, especialment per als Digitals. El major creixe-
ment s’espera per Mòbils (12,6%); Internet creixeria un 9,0%, 
la Publicitat Exterior Dinàmica (“Digital signage” en anglès) un 
6,9% i els Canals de Pagament de Televisió un 6,3%.

En xifres menors, però amb creixements, es mouen la Televisió 
Generalista (+ 3,7%); Exterior (+ 2,0%); Ràdio (+ 1,9%) i Cine-
ma (+ 0,8%). En canvi per als Mitjans Impresos se segueixen 
preveient caigudes. Els Diaris perdrien un 4,8%; les revistes un 
5,2% i els suplements un 7,2%.

La publicitat en Xarxes Socials podria arribar aquest any una 
inversió de 65 milions d’euros,  un 10% més que la xifra estima-
da com a tancament per al 2016. La inversió en Vídeo on Line 
arribarà aquest any els 74 milions d’euros gairebé un 9% millor 
que la xifra estimada per a l’any 2016.

El Vídeo “In Stream” (Pre, Post o Middle-Roll) es manté com 
l’opció a la qual es dirigeix una major proporció de la inversió. 
Els panelistes la estimen ara en un 58,2% enfront del 41,8% que 
correspondria al Vídeo “In banner”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’Audio on Line representa un 4,3% del total de la inversió en 
publicitat digital i creix a bon ritme encara que una mica menys 
que el total de la inversió digital. La negociació (compra / venda) 
programàtica se segueix consolidant com una opció poderosa 
malgrat les polèmiques de les quals ha estat objecte en els úl-
tims mesos. Els panelistes de Zenthinela situen en el 18,4% la 
proporció que representa sobre el total d’ la inversió en mitjans 
digitals . L’Smartphone, al qual es dirigeix el 52% d’aquesta in-
versió seria el gran beneficiat per aquesta modalitat de compra.

Una altra de les opcions publicitàries en auge és el branded content 
, la generació de continguts per part de les marques. El 79% dels 
panelistes de Zenthinela creu que aquest tipus d’accions creixeran 
en els propers mesos; fins i tot un 18% creu que creixerà molt.

Previsions per mitjans
En el quadre següent es recullen les previsions obtingudes per 
a cada un dels mitjans , així com la comparació amb les pre-
visions realitzades al juny i les diferències entre ambdues. A 
la tercera columna s’expressa amb signes la direcció i la mida 
d’aquestes diferències. Un signe + indica creixement, un signe 
menys una pitjor previsió. Major nombre de signes indiquen ma-
jor intensitat en la variació.

L’any 2018: negatiu per als mitjans impresos
Els anunciants components del panell Zenthinela han fet també 
una previsió de l’evolució de la inversió per a l’any 2018. Per 
al conjunt dels Mitjans Convencionals s’espera un creixement 
del 4,2%. El major creixement seguirà corresponent a Mòbils 
(+12,7%); el segueixen Publicitat Exterior Dinàmica (+9,4%); 
Internet (+8,8%); Canals de Pagament de Televisió (+5,2%); 
Televisió Generalista (+4,8%); Ràdio (+2,6%); Exterior (+2,6%) 
i Cinema (+1,4%).

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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En canvi se segueix esperant una evolució negativa per als Mi-
tjans Impresos. Els Diaris tornarien a caure un 3,7%; les Re-
vistes caurien un 5,3% i els suplements retrocedirien un 6,6%. 
Entre els Mitjans no convencionals els majors creixements 
s’esperen per a les Promocions i Ofertes Basades en el Preu 
(+5,4%) i per als Actes de Patrocini: per als Esportius s’espera 
un creixement del 3,8% i per a la resta de Patrocinis, Mecenat-
ge i RSC un 3,6%.

S’esperen caigudes per Publicacions d’Empresa i Catàlegs 
(-3%) i per bustiada / Fullets (-2,9%). En qualsevol cas els tres 
grans capítols entre els Mitjans no Convencionals seguiran sent 
el Mailing Personalitzat, el PLV, Marxandatge, Senyalització i 
Rètols i el Màrqueting Telefònic.
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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.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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El 64% dels influencers més seguits a 
escala mundial són dones
Per Interactiva Digital

  
Cristiano Ronaldo, Justin Bieber i Taylor Swift encapçalen el 
rànquing dels influencers amb més seguidors a nivell mundial. 
D’altra banda, els influencers que generen més interacció amb 
els seus seguidors són Kylie Jenner, Selena Gómez i Neymar.

Cantants, dones i, la major part d’elles, nord-americanes. Així és 
el perfil dels influencers amb més seguidors en xarxes socials a 
nivell mundial, segons l’últim estudi “Socialscene” d’Apple tree 
communications.

Segons l’estudi, en el Top 25 mundial, un 64% dels influencers 
són dones, principalment dels Estats Units (76%) i que majo-
ritàriament es dediquen al sector musical professionalment 
(81%). La gran excepció és precisament el líder del grup, Cris-
tiano Ronaldo, que discrepa amb el perfil general. Al futbolista, 
que lidera el rànquing amb 297 milions de seguidors entre els 
seus comptes de Facebook, Instagram i Twitter, el segueixen el 
cantant Justin Bieber, amb més de 273 milions de seguidors, i la 
també cantant Taylor Swift, que acumula més de 262 milions de 
seguidors a tots els seus comptes. Al costat de cantants (72%), 
que són majoria en el top 25 mundial, es troben en menor me-
sura futbolistes, actors, polítics i presentadors de televisió.

Fans vs Engagement.- Però el que defineix realment la in-
fluència és la capacitat d’interactuar que generen aquestes per-
sones amb els seus seguidors. Pel que fa a la interacció gene-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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rada en xarxes socials per aquests personatges (engagement ), 
l’informe revela que no té res a veure amb la seva posició en el 
rànquing per nombre de seguidors. De fet, la celebrity que més 
engagement genera en les seves xarxes és Kylie Jenner, la 
petita del clan de les Kardashian, amb un 2%, tot i trobar-se en 
el lloc 23 del rànquing per nombre de seguidors. En el top 5 de 
l’engagement, a Jenner la segueixen la cantant Selena Gómez, 
amb un 1,71%; els futbolistes Neymar(1,39%) i Cristiano Ronal-
do (1,38%); i l’expresident dels EUA, Barack Obama (1,36%).

Més interacció a Instagram, més fans a Facebook, més se-
guidors falsos a Twitter.- Pel que fa a les xarxes socials amb 
un major nombre d’interaccions, Instagram és la plataforma en 
la qual els usuaris interactuen més amb els influencers mentre 
que, per la seva llarga trajectòria, en Facebook es concentra 
un major nombre de fans. Per la seva banda, Twitter és la que 
genera menys activitat amb els seguidors i això podria estar 
relacionat amb el fet que, segons l’informe, una gran part dels 
seguidors en aquesta xarxa són falsos o no són actius . 

Anatomia del follower.- Pel que fa a les característiques dels 
seguidors dels personatges més influents en xarxes socials, de 
l’estudi es desprèn que la majoria són dones, un 62% a Twit-

ter i un 61% a Instagram, i nord-americanes. Cristiano Ronaldo 
seria de nou l’excepció, amb una comunitat de seguidors princi-
palment masculina i, en la seva major part, residents a Indonè-
sia (prenent les dades del seu perfil a Facebook). Pel que fa a 
l’edat dels seguidors del top 5 de celebrities, a Twitter la major 
part té entre 18 i 24 anys, mentre que a Instagram és majoria la 
franja entre els 25 i 34 anys.

Top influencers europeus.- Segons es desprèn de l’informe, 
Cristiano Ronaldo torna a liderar el rànquing de influencers 
europeus, amb 297 milions de seguidors, seguit de la cantant 
Adele (124 milions) i de l’actriu Emma Watson (101 milions). 
El top 5 el completen el futbolista David Beckham (95 milions) 
i el músic David Guetta (84 milions). Pel que fa a la presència 
espanyola en el rànquing europeu, destaca el cantant Enrique 
Iglesias en el setè lloc, amb més de 75 milions de seguidors en 
xarxes socials. Al costat d’ell, altres espanyols que es troben en 
el top 25 són els futbolistes Andrés Iniesta (64 milions), Sergio 
Ramos (55 milions),Gerard Piqué (49 milions) i Íker Casillas (44 
milions).

Nens influencers.- El nou Socialscene també analitza el fe-
nomen dels nens i adolescents influencers. Als Estats Units la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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majoria de menors influencers són fills de famosos com l’actor 
Will Smith, la cantant Beyoncé o l’empresària Kim Kardashian. 
El contingut de les seves xarxes socials sol ser el seu propi 
lifestyle i marquen tendència amb això. Mentrestant, segons 
l’informe, al Regne Unit els menors més seguits sorgeixen de 
les pròpies plataformes: canals de YouTube de joguines o pe-
tites estrelles de la música com Sophia Grace i Rosie McCle-
lland, que han arribat a actuar al costat de Nicki Minaj al progra-
ma de Ellen DeGeneres.

Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi So-
cialscene, d’Apple tree communications. Només CLICAR AQUÍ

El futur de les agències a debat a 
l’European Creativity Festival

2017Organitzat per ADCE 
(The Art Directors Club of 
Europe), l’esdeveniment 
rebrà a reconegudes figu-
res del disseny, les agèn-
cies de publicitat i la tecno-

logia que debatran sobre el futur de la creativitat del 9 a l’11 de 
novembre. La cita tindrà lloc al Disseny Hub de Barcelona.

Aquest any, Ami Hasan, fundador, chairman i director creatiu de 
hasan & partners i president de ADCE, llançarà un desafiament als 
professionals del sector: “o les agències de publicitat ho canvien 
tot o es tornaran irrellevants i desapareixeran”. Amb aquest dilema 
com a tema central, Hassan també parlarà a la ponència inaugu-
ral del European Creativity Festival sobre els problemes principals 
que afecten la indústria publicitària, incloent l’apatia tecnològica i 
la transparència a la qual, segons la seva opinió, massa especia-
listes en màrqueting no li donen la importància necessària.

Sota el lema “Imagineering Creative Intelligence”, el Festival 
discorrerà al voltant de tres aspectes troncals: Idees, Negocis i 
Experiències. Entre els ponents d’aquesta quarta edició estan  
Steve Vranakis, ECD de Google Creative Lab i actual president 
de D & AD; Tom de Bruyne, fundador de Sue Amsterdam; Juliol 
Obelleiro, cofundador de Wildbytes a Nova York, i  Helge Tenno, 
estrateg de transformació i fundador en Jokull, entre d’altres.

El programa també inclou una exposició col·lectiva, SELF, que 
mostrarà autoretrats de 20 il·lustradors amb l’objectiu provo-

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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car un debat sobre com els artistes es defineixen a si mateixos 
en l’era del selfie. A més, entre altres activitats, l’artista londi-
nenc Patrick Tresset oferirà una demostració en viu de retrats 
humans dibuixats per robots, i els joves talents també podran 
conèixer els principals actors de les agències de publicitat eu-
ropea participant en set tallers creatius. Els assistents també 
tindran l’oportunitat d’aprofundir en el treball de Giorgia Lupi i 
Stefanie Posavec a través de les postals temàtiques exhibides 
en l’exposició Dear Data.

Fundat l’any 1990, el ADCE promou l’excel·lència en el disseny 
gràfic i la creativitat publicitària. L’associació representa a més 
de 4.500 professionals del sector i dota de visibilitat a les millors 
creacions realitzades a escala local. (d’Ipmark)

La plantilla d’ABC rebutja les 
retallades que s’anuncien 

Vocento presenta aquesta setmana els seus resultats econò-
mics dels primers nou mesos de l’any i les xifres seran de nou 
molt negatives. Així ho indiquen els últims moviments i les deci-
sions que ha anunciat l’editora d’ABC  amb l’objectiu d’intentar 

reduir costos i recuperar un cert equilibri financer que a hores 
d’ara no existeix dins de la seva capçalera generalista ni tam-
poc dins del propi Grup.

En conseqüència la direcció de Vocento presentava aquest di-
lluns al Comitè d’Empresa un pla d’importants retallades que 
afectarien tota la plantilla de ABC  i que ha trobat el rebuig fron-
tal dels treballadors del diari. Vocento ha plantejat l’eliminació 
de la paga de Nadal d’aquest mateix any, una cosa que suposa 
de mitjana el 6,9% del salari brut anual.

Però les retallades no són puntuals, sinó que també tindran re-
corregut en 2018 amb una rebaixa salarial que seria variable en 
funció de l’escala on es trobin els treballadors. Com a exemple 
aquells que es troben en la forquilla que van des dels 25.001 als 
50.000 euros veurien reduïts els seus ingressos un 7%, mentre 
que els que superin aquesta última quantitat i no passin els 
70.000 euros la rebaixa seria del 10%. En xifres superiors la 
retallada arribaria al 14%. Només aquells que no superin els 
25.000 euros mantindrien el seu sou intacte el proper any. Les 
aportacions als plans de pensions també s’eliminarien per als 
que guanyin més d’aquests 25.000 euros. 
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Amb totes aquestes dades sobre la taula el Comitè d’Empresa 
i la direcció de ABC  tenen previst reunir-se la setmana que ve 
amb l’objectiu de donar una resposta al pla presentat, però el 
rebuig és màxim entre una plantilla que aquest mateix any ha 
viscut la sortida de diversos companys i que va secundar una 
vaga de firmes mai vista en la història de la històrica rotativa. 
(d’El Confidencial)

L’editora d’El Punt Avui multiplica per 
quatre els seus beneficis

Hermes Comunicacions, editora d’El Punt Avui, és una de les 
poques excepcions en la indústria dels mitjans de comunicació, 
ja que va aconseguir l’any passat multiplicar els seus beneficis 
per quatre, en un context en què els ingressos de la premsa per 
publicitat i per circulació s’han desplomat. El grup de mitjans va 
aconseguir l’any passat unes guanys totals de 345.000 euros, 
un 351% més que el 2015, quan va llançar un resultat positiu 
de 76.000 euros.

Això va ser així malgrat que la xifra de negocis de la companyia 
catalana ha baixat un 5%, fins als 16,2 milions d’euros, caiguda 

produïda per la menor venda de diaris, concepte pel qual Her-
mes va facturar l’any passat 8,9 milions d’euros, un 5% menys. 
En canvi, la publicitat va créixer un 1,6%, fins als 6,9 milions 
d’euros. A destacar que la publicitat institucional va aportar un 
total de 2,5 milions d’euros, és a dir un terç del total. 

Pel que fa a les despeses, Hermes va dedicar a això 17,8 mi-
lions d’euros, uns 400.000 euros més que el 2015. La partida 
més important va ser la de personal, que va pujar un 12%, fins 
als 9 milions d’euros. I és que la plantilla del grup va tancar l’any 
passat amb 270 empleats, 40 més que en l’anterior exercici.

El mitjà bandera d’Hermes és El Punt Avui, que té versió en 
paper i digital; a més d’un canal de televisió. També posseeix 
altres suports, com L’Esportiu, Presència, L’Econòmic i Catalo-
nia Today. (resum de Dircomfidencial)
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Fòrum de Revistes: “Tot el que genera 
valor, ha de generar ingressos” 

“El camí cap al futur. Com pot triomfar la teva marca en la nova 
era digital”, impartida per Juan Senyor, Partner Innovation Me-
dia Consulting, va ser la protagonista del VI Fòrum de Revis-
tes organitzat per l’Associació de Revistes d’Informació. La 
ponència, provocadora i reflexiva, oferia una nova visió sobre 
el present i el futur de les publicacions. “El lector de revistes, 
ja sigui digital o paper, o bé paga amb les dades o paga amb 
la cartera”, va arrencar Joan Senyor en destacar que els usua-
ris han de pagar els continguts que consumeixen, i d’aquesta 
manera, propiciar el canvi de l’actual model de publicitat a un 
subscripció. 

Joan Senyor va criticar durament el duopoli publicitari de Goo-
gle i Facebook, però també als propis editors “per haver su-
cumbit” a aquest sistema. I a més de recordar-los la importàn-
cia de cobrar pel contingut, els va animar a buscar noves fonts 
d’ingressos al voltant de la capçalera, així com la necessitat de 
crear redaccions multimèdia i millorar els continguts periodís-
tics. 

Una altra forma de generar diners, va suggerir el ponent, seria 
la detecció de demanda de notícies, com per exemple, la in-
formació esportiva un dilluns al matí. També va recordar la im-
portància dels mitjans nínxol i la superespecialització temàtica. 

Per donar suport als anunciants, Juan Senyor va apostar per la 
mètrica publicitària el CPH (cost per hora), ja que té en compte 
el temps que un anunci es mostra davant un usuari en la seva 
vista de pantalla activa, en lloc del CPM (cost per mil impres-
sions). En aquest últim cas, les marques no saben si la seva 
publicitat ha estat vista o no. “Cal vendre temps de lectura”, ha 
conclòs Senyor. (d’AEC)
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IAB alerta sobre les conseqüències 
del RGPD en mitjans, anunciants i 
consumidors
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

“Si la norma s’aprova tal com està plantejada actualment, farà 
malbé irreparablement al conjunt del sector digital i tindrà un 
impacte negatiu en la vida quotidiana dels mitjans de comu-
nicació, de l’entorn empresarial i dels consumidors europeus”, 
assenyala IAB en un comunicat en el qual s’expressa la postura 
de l’organització europea respecte a la proposta de reglament 
de ‘e-privacy’ contemplat en el RGPD, l’aplicació serà efectiva 
en tan sols set mesos.

La nova norma europea, que va ser aprovada el maig de 2016 
i que substituirà l’actual LOPD al maig de l’any que, “reforça la 

privacitat dels usuaris, fomentant la informació que reben so-
bre el tractament, i ampliant els drets que tenen sobre els seus 
dades, entre moltes altres novetats a aplicar pel sector digital”, 
assenyala IAB en el seu comunicat, però estableix normes que 
limiten la publicitat basada en dades,” amb exigències difícils i 
fins i tot impossibles de complir, i en desavantatge amb altres 
sectors”. Entre d’altres aspectes, la norma estableix que perquè 
es puguin instal·lar les anomenades galetes i altres dispositius 
d’emmagatzematge, “que són necessàries per al funciona-
ment d’internet i per a la publicitat digital”, recorden des IAB, 
l’usuari haurà de configurar el seu navegador d’internet perquè 
s’instal·lin.

“Centrar la privacitat dels usuaris en un consentiment previ i ge-
neral no és realista. Les mesures haurien d’anar dirigides a do-
nar poder als usuaris a través d’informació i capacitat d’elecció 
aportada directament des de les pàgines o els mitjans que 
s’utilitzin. Plantejament que ja recull el Reglament General de 
Privadesa”, cita Paula Ortiz, directora de relacions institucionals 
d’IAB Spain.

En la seva nota, l’associació cita i enumera algunes de les pos-
sibles conseqüències que pot tenir el fet que la publicitat digital 
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es vegi afectada per la nova norma: “Disminuint aquest ingrés, 
també es reduirà el finançament per a la varietat de contingut 
dels mitjans de comunicació, posant en perill fins i tot als editors 
independents. Per al consumidor això significa moltes menys 
fonts independents d’informació i menys diversitat d’opinió. A 
més, els consumidors poden deixar de percebre els serveis de 
forma gratuïta”.

Atès que en l’actualitat el nou reglament està en discussió a 
Europa, diverses associacions europees han creat una sèrie de 
vídeos que pretenen, d’una banda, contextualitzar el que és el 
mercat digital i, de l’altra, mostrar les conseqüències d’aplicar 
una regulació massa estricta. Les organitzacions participants en 
aquesta iniciativa són: IAB Europa, European Publishers Asso-
ciation (EPC), European Association of Communications Agen-
cies (EACA), Association of Television and Ràdio Sales Houses 
(EGTA), European Magazine Mitjana Association (EMMA), Eu-
ropean Newspaper Publishers Association (ENPA), Federation 
of European Direct and Interactive Màrqueting (FEDMA), World 
Federation of Advertisers (WFA), Association of European Rà-
dios (AER) i Association of Commercial Television in Europe 
(ACT).

Com Die Welt ha crescut fins a prop 
de 80.000 subscriptors digitals

Com Die Welt ha crescut fins a prop de 80.000 subscriptors 
digitals? Fent que la gent pagui el contingut sigui difícil, però la 
publicació d’Axel Springer, Die Welt, ha avançat canviant el seu 
model de pagament. Al setembre de 2016, el diari alemany va 
canviar d’un model de mesura, on els usuaris podien accedir 
a 20 articles gratuïts al mes, a un model freemium, on un 15% 
del seu contingut requeria una subscripció digital. WeltPlus, el 
producte de subscripció, costa 19,99 € (23,40 dòlars) al mes i 
permet que l’editor mostri el seu contingut més exclusiu. Die 
Welt té 78.000 subscriptors digitals i el seu objectiu és arribar a 
100.000 subscripcions el 2018.

“El més important és que necessitem conèixer les dades del 
client i les dades del lloc web, i necessitem les persones ade-
quades, les del comerç electrònic i les empreses d’anàlisi, per a 
reunir-les”, diu l’editor del diari. Die Welt utilitza molts canals de 
màrqueting per dur a terme subscripcions, incloent anuncis so-
cials, anuncis gràfics, butlletins electrònics i enquestes d’articles 
a través de l’opinió de la companyia electoral. Els anomenats 
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articles premium, com ara entrevistes en profunditat amb polí-
tics, columnistes, articles sobre construcció de cases i informes 
d’investigació  converteixen el major nombre de lectors als subs-
criptors. Els editors decideixen quin contingut és superior, uti-
litzant puntuacions de l’article del sistema d’anàlisi de Die Welt 
que es basen en el nombre de pàgines vistes, el temps dedicat a 
la pàgina de l’article, les vistes del vídeo, les accions socials, el 
percentatge de rebots i la conversió de subscripció.

Die Welt ha realitzat l’últim any provant diversos centenars de ver-
sions de missatges de conversió en articles premium, experimen-
tant amb funcions com el disseny, la mida del botó, un embut més 
curt, més text i imatges i el vídeo abans del full de pagaments. Die 
Welt també ara insta els usuaris a registrar-se per rebre butlletins 
per correu electrònic i accedir a comentaris sobre articles.

Per celebrar el primer aniversari del model Freemium al setem-
bre, Die Welt va obrir el full de pagament durant 24 hores a qual-
sevol que estigui disposat a registrar-se. Per aconseguir que la 
gent es registri, Die Welt també va començar a enviar un correu 
electrònic aquest mes des de l’editor en cap com un altre avan-
tatge. La retenció de lectors és més complicada que adquirir-los, 
va dir l’editor. Die Welt ha creat sis grups de clients que utilitza 

per trobar la millor manera de contrarestar els signes que la gent 
està a punt de cancel·lar la seva subscripció. Els grups es basen 
en aproximadament 25 mètriques, incloent la freqüència amb 
què visiten el lloc, quant temps passen al lloc, quantes vega-
des visiten abans de subscriure’s i quins tipus d’articles afavorei-
xen. Els algorismes decideixen com es contacten si sembla que 
anul·laran la seva subscripció. En alguns casos, això significa 
trucar-los per telèfon per oferir-los un millor preu. (de Digiday)

Pedro J. critica els mitjans tradicionals per 
bloquejar el model de subscripció digital

Pedro J. Ramírez ha parlat sense embuts a la conferència “Mo-
del de negocis i gestió de mitjans digitals”, emmarcada dins del 
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Cicle de Periodisme FAPE, que ha tingut lloc a CaixaForum Ma-
drid. El director i fundador del diari digital El Espanyol ha donat 
les claus per al progrés del sector i ha  assenyalat als mitjans 
tradicionals com a responsables de l’estancament emprenedor. 
Malgrat això, Pedro J. Ramírez va treure pit de xifres i ha as-
segurat que en aquest mes el nadiu digital recollirà més de 25 
milions d’usuaris únics -18.000.000 a Espanya- (segons com-
Score, van ser 7,2 milions al setembre) i 13.000 subscriptors.

No obstant això, per al seu creador, el nombre d’abonats podria 
créixer a una velocitat molt més gran si els mitjans tradicions -El 
País, El Mundo, ABC i La Vanguardia- deixessin de “bloquejar” 
la situació i incorporessin a les seves pàgines web “el model 
de subscripcions”. El problema és que “no han dedicat temps a 
modernitzar les seves empreses”, afegia.

Països com els Estats Units, Anglaterra o Alemanya es troben 
en l’avantguarda del mercat de mitjans digitals. En canvi,  Es-
panya és el país occidental més endarrerit en el canvi de mo-
del, segons l’opinió de Pedro J. Els motius radiquen tant en la 
manca de cultura de pagament per informació de qualitat a la 
societat espanyola, com a la manca d’iniciativa per implemen-
tar-la per part de les empreses mediàtiques tradicionals.

Per al periodista ambdues coses es poden resoldre. Només cal 
mirar-se al mirall dels mitjans internacionals que “han mostrat el 
camí” per aconseguir-ho. La seva proposta de model de negoci 
és un sistema mixt, on el suport procedeixi de la publicitat i les 
subscripcions.

El principal impediment que esmenta per fer-ho és que “el vell 
es nega a morir i el nou no acaba de néixer”. Malgrat tot, es 
mostra optimista i vaticina una ràpida arribada de l’”Edat d’Or” 
dels mitjans digitals, gràcies al desig de la gent per la “informa-
ció de qualitat i rellevant”. (de Dircomfidencial)

The Guardian ja ingressa més diners 
pels seus usuaris (subscriptors i 
membres) que per publicitat
La directora del diari britànic The Guardian, Katharine Viner, 
va explicar aquest dijous que ja són més de 800.000 els lec-
tors que donen suport econòmicament el seu treball periodístic. 
Això ha propiciat un canvi històric en el model de negoci: The 
Guardian ja rep més ingressos dels seus lectors que dels seus 
anunciants. 
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Mig milió de lectors són subscriptors o membres de The Guardian, 
mentre que altres 300.000 lectors han realitzat durant els últims 
dotze mesos algun tipus d’aportació econòmica individual. A més, 
segons Viner, el diari també està obtenint bones vendes de la seva 
edició impresa, encara que no ha ofert xifres concretes. 

Durant els propers mesos The Guardian espera aconseguir 
“molts milers” de nous usuaris que donin suport econòmica-
ment la seva activitat i així “poder seguir invertint en periodisme 
d’investigació de qualitat”. 
 
A diferència d’altres mitjans com The New York Times, The Wall 
Street Journal, Financial Times o The Washington Post, el bri-
tànic The Guardian va decidir no instal·lar un mur de pagament 
per als seus continguts digitals sinó apostar per les subscrip-

ciones. La consulta dels seus continguts és gratuïta, però el 
diari demana als seus lectors que col·laborin econòmicament 
per donar suport a la seva tasca periodística. 
 
En el seu escrit, la directora de The Guardian ha seleccionat 
una sèrie d’històries periodístiques rellevants publicades durant 
els últims mesos pel diari. Es pot obtenir més informació CLI-
CANT AQUÍ  (de Digiday)

Google planeja compartir ingressos 
amb els editors pels subscriptors que 
aconsegueixi
 
Segons ha publicat aquesta setmana el diari britànic Financial 
Times, el cercador Google té previst compartir ingressos amb 
aquells editors que utilitzin les seves noves eines de subscrip-
ció digital. El model econòmic que té en ment el cercador seria 
similar al que s’aplica per a Google AdSense. Segons FT, Goo-
gle utilitzarà la seva immensa base de dades amb informació 
personal, que combinarà amb algoritmes d’aprenentatge de 
màquines, per ajudar els editors a identificar nous subscriptors 
potencials i aconseguir que renovin els existents. 
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Es pot obtenir més informació des del web del Financial Times. 
CLICAR AQUÍ  (de CitifMonline)

L’associació de mitjans digitals DCN 
i millors pràctiques sobre continguts 
de pagament
Una investigació realitzada per l’associació nord-americana de 
mitjans digitals Digital Content Next, que recull el bloc d’Ismael 
Nafría, ofereix una sèrie de millors pràctiques sobre continguts 
de pagament. Entre elles, les següents:

• Donar suport al compromís amb les iniciatives de pagament 
per continguts des dels nivells més alts de la direcció de la com-
panyia.

• Invertir en l’elaboració de continguts premium amb produc-
tes que “informin, eduquin, enriqueixin, beneficiïn, entretinguin 
i emocionin als consumidors” per generar noves subscripcions, 
renovació de les mateixes i alts nivells de engagement .

• Donar suport als productes de subscripció que tinguin poten-

cial de creixement amb inversions en personal dedicat, màrque-
ting i tecnologia.

El Butlletí de l’AMIC recomana la lectura del treball sencer, que 
es pot baixar CLICANT AQUÍ(d’Ismael Nafria Blog)

Facebook torna a declarar pèrdues a 
Espanya i deixa la seva factura fiscal 
a 182.775 euros
L’estructura d’enginyeria fiscal amb seu a Irlanda sobre la qual 
es fonamenta l’activitat de Facebook a Europa funciona a ple 
rendiment. Per segon any consecutiu, la filial espanyola de la 
companyia ha tornat a declarar pèrdues a casa nostra. Segons 
la memòria anual de l’empresa, Facebook va perdre 486.916 
euros a Espanya en 2016, el que va suposar incrementar un 
44% els números vermells declarats l’any anterior, quan va se-
pultar 324.184 euros.

A la vista d’aquests números, hi hauria la -estranya- possibi-
litat de suposar que el negoci a Espanya li ha sortit granota a 
la tecnològica, tenint en compte que les pèrdues de 811.100 
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euros acumulades entre 2016 i 2015 superen amb escreix 
els 602.443 euros de guanys registrats en els seus vuit anys 
d’activitat. Idea que es dissol en atendre al benefici global de 
9.520 milions d’euros que va tenir en 2016 i que va ser un 177% 
superior al de 2015.

Tot i que no es pot saber amb exactitud els diners que ingres-
sen Facebook i Google per publicitat al a l’Estat espanyol, l’IAB 
xifra al voltant de 1.526 milions d’euros la inversió en digital 
durant l’any passat. D’aquesta quantitat, al voltant del 80% va 
anar a parar a les butxaques del duopoli tecnològic. És a dir, de 
forma orientativa vindrien a ser 1.231 milions d’euros, una xifra 
que està a anys llum de la declarada per ambdues companyies. 
(de Dircomfidencial)
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“L’Automoció lidera inversió amb 35% 
del total d’inversió en mitjans digitals”
Per Jesús Díaz / Programa de la Publicidad

Es tracta de les dades de l’Observatori Digital sobre el Màrque-
ting d’Automoció presentat fa pocs dies. Els tipus més importants 
a considerar segons l’Estudi #IABAutomoción: El sector automo-
ció lidera inversió amb el 35% del total d’inversió en mitjans di-
gitals en 2016. Renault, Volkswagen i Ford són les tres marques 

que lideren la inversió en mitjans digitals en automoció. La Auto-
moció va suposar més de 2.700 campanyes de display, més de 
500 marques i 55 formats diferents.

El 88% de les recerques que es realitzen del sector tenen a 
veure amb marques i el 78% amb recerques de cotxe de sego-
na mà. El perfil d’audiència d’aquest sector és masculí (62%), 
amb un rang d’edat entre els 35-54 anys (52%)
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El sector d’automoció va representar el 35% de la inversió en el 
total de la publicitat digital segons l’Estudi d’Inversió Publicitària 
en Mitjans Digitals de 2016, el que li fa destacar per sobre de la 
resta de sectors. Per anunciants, Grup Renault va ser el tercer 
anunciant amb més inversió en 2016, just per davant de Volk-
swagen i Ford. En total, van ser 15 els anunciants d’automoció 
que apareixen en el top-50 de inversió en l’any 2016.

Automoció també lidera la inversió de display a Desktop & Mo-
bile, a més de fer-ho també en la categoria de Only Mobile. A 
més ocupa la segona posició d’inversió en vídeo a Desktop & 
Mobile, només superat per alimentació i begudes; mentre que a 
search, el sector automoció ocupa la tercera posició per darrere 
de telecomunicacions i serveis financers.

Perfil d’audiència
Amb les dades conegudes en l’estudi, es pot fer una radiografia 
del perfil d’audiències. Els usuaris solen ser fonamentalment 
masculins (62%), amb una edat mitjana compresa entre els 35-
44 anys (27,8%), encara que seguida molt de prop dels usuaris 
en el rang entre 45-54 (25%). Això suposa que la meitat de 
l’audiència del màrqueting d’automoció és major de 35 anys. 
Pel que fa a la seva procedència, el sud (22%) i el nord (21%) 

destaquen per sobre de la resta on per comunitats les més im-
portants són Madrid (16%) i Catalunya (15%).

Pel que fa a usuaris únics, l’evolució del mercat gaudeix d’una 
certa maduresa malgrat el lleuger creixement en l’últim any. 
Aquests usuaris es caracteritzen per ser heavy users d’internet 
(45% de l’audiència).

El sector d’automoció representa el 10,28% del total de display, 
compost per 503 marques i 2.711 campanyes en 55 formats 
diferents. El top-3 del share of voice el componen Seat (1,12%), 
Ford (0,99%) i Peugeot (0,81%). Pel que fa a la publicitat pro-
gramàtica, les campanyes d’automoció que són exclusives pro-
gramàtiques arriben al 18%, mentre que les mixtes arriben al 
22% del total. D’altra banda, el 70% de les campanyes d’aquest 
sector són multidispositiu (Mobile + Desktop), mentre que dels 
formats utilitzats, destaquen el medi banner (22%) i el robapà-
gines (21%).

Quant a les recerques, el 88% de les que es realitzen en el 
sector automoció, estan relacionades amb una marca, sent 
Audi, BMW i Ford les més buscades. Pel que fa a recerca per 
dispositiu destaquen els Smartphone amb un 67%. En recerca 
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en mitjans, els més utilitzats són coches.net (57%), AutoScout 
(28,%) i Autobild.es (6%). Pel que fa a les recerques que han 
realitzat els usuaris, destaquen, sobretot, les recerques de co-
txe de segona mà (78%), la qual cosa suposa una eina de com-
pravenda de cotxes.

Xarxes socials
Com s’observava a l’Observatori de Marques en Xarxes So-
cials, el sector automoció ocupa la tercera posició tant en el 
rànquing de categories amb més comunitat en Xarxes Socials 
com en el rànquing de viralitat. Les dades globals del sector au-
tomoció el 2016 en xarxes socials són de 9 milions de followers, 
5 milions d’interaccions i més de 25k post a la part pública.

Pel que fa a comunitat, Audi, BMW i Volkswagen són les tres 
marques que més seguidors tenen, mentre que, per interac-
cions, el top-3 el componen per aquest ordre Volkswagen, BMW 
i Mini. No obstant això, per nombre de post publicats, lideren el 
rànquing Nissan, Citroën i BMW, encara que les tres marques 
que més viralitat han aconseguit són Audi, Volkswagen i Ford. 
En eficiència, el primer lloc l’ocupa Dacia de manera destaca-
da, seguida de Volkswagen i Mini, i per engagement, el primer 
lloc és per a Alfa Romero, seguit de nou per Volkswagen i Mini.

Per a Antonio Traugott, director general d’IAB Spain, “Els anun-
ciants aposten cada vegada més per la publicitat i el màrque-
ting digital, i automoció és el sector que més inverteix. Si som 
capaços de consensuar estàndards i aportar la màxima trans-
parència en aspectes com el mesurament d’audiències, o les 
mètriques publicitàries com a viewability, les companyies acce-
leraran i augmentaran la seva aposta pel negoci digital”.

Els lectors d’El Butlletí es poden descarregar l’estudi complet 
CLICANT AQUÍ

Quines seran les tendències de màrqueting 
digital que s’imposaran en 2018? 

L’agència Kanlli, especialit-
zada en publicitat i màrque-
ting digital, i El Publicista han 
col·laborat per llançar la info-
grafia ‘Tendències Màrqueting 
Digital 2018’, basada en una 
anàlisi que estudia i defineix 

les àrees que tindran més importància al llarg de l’any que en 
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aquest territori. Les tendències que es preveuen per l’any que 
ve tenen a veure amb les següents disciplines, tecnologies o 
comportaments d’usuari: business intelligence, data manage-
ment platform, visual web, growth hacking, recerques de veu, 
mobile on-the-go, intel·ligència artificial, influencer màrqueting, 
content curation i àudio en línia.

La infografia recull fins a quatre aspectes que tenen a veure amb 
un canvi en els hàbits de navegació, cerca o comportament dels 
usuaris, com la web visual. És sabut que l’usuari cada vegada 
està sotmès a major nombre de missatges i estímuls. No dóna 
l’abast per consumir tants continguts i, per descomptat, disposa 
de poc temps per a la lectura. Per això s’imposa la imatge, que 
és capaç de transmetre idees molt més complexes i extenses 
amb un sol cop d’ull.

Aquesta economia de temps que busca l’usuari es va a plasmar 
també en les recerques de veu, donant lloc al search voice, que 
haurà de contemplar-se a partir de ja mateix en qualsevol es-
tratègia de search màrqueting realment professional. Una altra 
tendència com l’àudio en línia -que permet que els usuaris rea-
litzin altres tasques mentre la consumeixen- o la necessitat de 
rebre uns continguts prèviament filtrats i seleccionats en funció 

dels seus gustos i necessitats, són aspectes que tenen a veure 
amb el comportament de l’usuari i que, per tant, marquen altres 
dues directrius incloses a la infografia ‘Tendències Màrqueting 
digital 2018’ que els lectors d’El Butlletí poden baixar-se CLI-
CANT AQUÍ (d’El Publicista)

Facebook prova separar les notícies 
del “nou feed”

Facebook ha iniciat una sèrie de proves que finalment podrien 
portar a dividir en dos el mur de notícies de la xarxa social: per 
una banda les fotos dels teus amics i per l’altre les notícies dels 
mitjans de comunicació. Per ara, només ho està provant en sis 
països. “L’objectiu d’aquesta prova és entendre si els usuaris 
prefereixen tenir llocs separats per al contingut personal i el 
públic. Escoltarem el que la gent diu sobre aquesta experiència 
ia entendre si és una idea amb la qual hauríem de seguir enda-
vant”, va escriure la empresa en el seu lloc web. 

Des de fa algun temps és un secret a veus entre els experts en 
xarxes socials com l’abast de les pàgines d’empreses ha dismi-
nuït. Facebook ha al·legat en diverses ocasions que es tracta 
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d’una cosa natural perquè els usuaris prefereixen veure les fo-
tos dels seus amics i no continguts que en moltes ocasions són 
publicitat oculta. No obstant això, algunes veus asseguren que 
l’empresa té l’objectiu d’empènyer els pagaments per promo-
cionar aquests continguts.

Actualment les proves de separació del News Feed amb l’àrea 
de pàgines d’empreses es realitza en sis països petits: Bolívia, 
Guatemala, Sri Lanka, Eslovàquia, Sèrbia i Cambodja. Face-
book deixa clar que la versió de “Explore” que es pot veure en 
aquests països és diferent a la llançada recentment, i la qual 
l’empresa assegura és un riu complementari d’articles popu-
lars, vídeos i fotografies configurat basat en els interessos de 
cada persona. (de CNET)

Maxus serà la nova agència del 
“Gordo” de Nadal

Maxus ha guanyat el concurs públic de Loterias del Estado per 
a gestionar les pròximes campanyes del sorteig extraordinari 
de Nadal i “El Niño”. Anteriorment, aquest compte estava en 
mans d’Havas Media des de l’any 2015. L’agència de mitjans 

de WPP s’ha imposat a altres set agències, a l’haver presen-
tat l’oferta més competitiva per a l’empresa pública. D’aquesta 
manera, Maxus es fa amb un contracte de 18,1 milions d’euros 
i una durada d’un any, tot i que pot arribar als 40 milions en el 
cas que es prorrogui altres dotze mesos més.

D’aquesta xifra, la majoria del pressupost es destinarà a la te-
levisió, encara que en el mix de mitjans també s’inclou la prem-
sa, revistes, ràdio, exterior, cinema i Internet. En aquest últim 
àmbit, la compra programàtica no pot excedir el 10% del pres-
supost, segons especifiquen els plecs del concurs. Així mateix, 
Loterias del Estado exigeix que la publicitat en línia s’ajusti a 
impressions amb un emplaçament visible i, a més, requereix 
salvaguardar la seva seguretat de marca, evitant anunciar-se 
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en llocs que promoguin la violència, amb continguts infantils o 
de jocs de tercers.

Loterias és l’empresa pública que més pressupost té per a rea-
litzar campanyes publicitàries. Per a aquest any, es preveu una 
inversió en aquest àmbit de 65 milions d’euros, dels quals 30 mi-
lions es destinaran al “Gordo” de Nadal i al “El Niño”; mentre que 
els altres 35 milions van per a la resta de jocs. (de Dircomfidencial)

L’Ajuntament de Barcelona elegeix 
Carat, Havas Media i Zenith per 
gestionar la seva publicitat
L’Ajuntament de Barcelona ha triat a Carat, Havas Media i Ze-
nith Media per gestionar la compra de mitjans de les campanyes 
institucionals durant els propers dos anys. Aquestes tres agèn-
cies de mitjans són les adjudicatàries del acord marc publicitari 
del Consistori presidit per Ada Colau, després de presentar les 
ofertes més competitives en un concurs públic.

Entre elles, la que millor proposta va oferir va ser Carat, firma 
que es va imposar tant en l’apartat tècnic (705 punts), com en 

l’econòmic (1.295 punts). En segon lloc va finalitzar Havas Me-
dia (1.686 punts) i en tercer, Zenith Media (1.510 punts). Va 
quedar finalment fora del pool d’agències Focus Media, que va 
obtenir una puntuació de 1.092, tot i que va proposar una co-
missió d’agència del 0% en tots els suports, el mateix cas que 
el d’Zenith. Per la seva banda, Carat va oferir una comissió del 
0,1% en tots els mitjans, menys en SEM, que va fixar en un 2%; 
mentre que Havas va establir un 0,25% per a tots els suports.

Així doncs, les tres agències que hem esmentat en el titular 
optaran a gestionar un pressupost de 10 milions d’euros durant 
el proper any. Encara que arribarà als 20 milions d’euros si es 
prorroga uns altres 12 mesos. Dels 10 milions d’euros inicials, 
les partides de més envergadura van destinades a la  premsa 
diària (4 milions d’euros) i a la digital (3,1 milions). La resta es 
reparteix entre la  ràdio (1,1 milions d’euros), televisió (800.000 
euros), revistes (500.000 euros) i exterior (500.000 euros). (de 
Dircomfidencial)
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“El que sap, sap”, nova campanya de 
September per InfoAdex

InfoAdex, empresa re-
ferent estatal i interna-
cional en el control de 
l’activitat publicitària, ha 
assignat a September la 
creació de la seva nova 
campanya, en premsa 
i digital, per reforçar les 
seves eines principals:  
Informació Ío, Mosaic 
HD i el seu servei perso-

nalitzat Adhoc. Per a la seva comunicació, September ha utilit-
zat un llenguatge senzill, dinàmic i cridaner.

A través del concepte “El que sap, sap”, la campanya presenta 
els avantatges que ofereix InfoAdex, mostrant, amb exemples 
reals, el tipus d’informació que pot subministrar a tot anunciant, 
mitjà o agència. D’aquesta manera, la campanya explica les 
bondats de cada producte de InfoAdex: Informació Ío per a 

l’obtenció de tota la inversió publicitària, Mosaic HD per a la 
informació creativa i Adhoc, per als serveis i anàlisi personalit-
zats. La campanya es desenvoluparà en els mitjans impresos 
professionals i també en els mitjans digitals. (de Control Publi-
cidad)

EasyJet renova amb l’agència d6

EasyJet ha decidit seguir confiant en d6 “L’agència que fa les 
coses diferents”. Després d’un concurs en què han participat 
tres grans agències, d6 se seguirà ocupant del compte global 
publicitari de la marca a Espanya. Agència i anunciant han tre-
ballat junts els últims 12 anys. D6 s’encarregarà de la gestió de 
la publicitat, creació i generació de continguts per als seus per-
fils de xarxes socials, comunicació directa a clients, accions de 
màrqueting de guerrilla locals, accions d’innovació i branding.

Pere Sousa, director de màrqueting d’EasyJet Espanya i Por-
tugal, ha explicat que “Easy Jet i d6 porten més d’una dècada 
construint una imatge de marca per a una aerolínia de baix cost. 
Hem contribuït perquè els espanyols viatgin més i millor per Eu-
ropa. Després de tants anys junts, seguim amb moltes ganes 
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de continuar aquesta relació tan especial. Serem l’aerolínia ofi-
cial de d6 per molt temps més”. (de Reason Why)

L’anunci de Freixenet el farà l’agència 
TBWA

L’anunci de Freixenet està a uns dies d’estrenar-se i aquest any 
la marca ha decidit donar-li un gir a la seva creativitat. Després 
d’onze anys confiant en JWT per a la seva anunci de Nadal, 
Freixenet ha triat per 2017 a l’agència TBWA que s’encarregarà 
de la creativitat d’un espot que ha estat protagonitzat pel con-
junt espanyol de gimnàstica rítmica en els últims anys.

En paraules de Fruits Moreno, president i CEO del Grup TBWA: 
“Freixenet és un referent per al món de la de publicitat, treballar 
amb un dels cellers més prestigiosos del país suposa una gran 
satisfacció per TBWA \ Espanya ja que donarem visibilitat a un 
dels anuncis amb més repercussió de l’any”. TBWA treballarà 
amb Oxigen, la companyia que ha produït les últimes campan-
yes. (d’AEC)
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Quatre recursos digitals per a 
redaccions
Per Red de Periodistas Internacionales
  

Impulsar narracions més innovadores pot ser un repte per a 
les redaccions, especialment quan no hi ha temps ni recursos 
suficients. No obstant això, hi ha moltes eines digitals gratuïtes 
que poden ajudar els periodistes a introduir visualitzacions de 
dades i altres formes creatives d’explicar històries.

El becari de l’International Center for Journalists (ICFJ) a 
Google, Irshad Daftari, i l’editor assistent d’IndiaSpend, Farah 

Thakur, van oferir una capacitació en línia en què van explicar 
el pas a pas d’algunes d’aquestes eines, la millor particularitat 
és que són molt fàcils d’implementar ja que no cal saber progra-
mar per utilitzar-les. 

Aquestes són les eines:

DotMat.- DotMat és una eina gratuïta de visualització de dades. 
És mòbil, responsiva i molt útil per mostrar les relacions d’una 
part amb el tot. Pot il·lustrar com un ítem individual, sigui una 
persona o una empresa, encaixa en tendències i entorns més 
grans. L’eina permet afegir text al costat de la visualització in-
crustada. Desenvolupada per Daftari i l’equip de visualització 
de dades de Pykih, pots veure DotMat en acció en aquesta his-
tòria electoral de IndiaSpend.

Fusion Tables.- Aquesta eina de visualització permet construir 
taules i visualitzar dades en un mapa o un gràfic. També permet 
emmagatzemar i filtrar dades online. Google ofereix tutorials 
pas a pas per començar a fer servir Fusion Tables.

Google My Maps.- Els periodistes poden personalitzar mapes 
amb aquesta eina fàcil, gratuïta i interactiva que permet sumar 
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imatges, vídeo i slides en els marcadors geogràfics. Segons 
Daftari, després que IndiaSpend va començar a utilitzar Goo-
gle My Maps en les seves històries, els lectors van interactuar 
moltes vegades més amb la peça periodística, fent clic sobre 
el mapa encastat una mitjana de quatre vegades per persona.

Atavist.- Es tracta d’eina per construir històries en línia de llarg 
alè. Atavist permet triar un disseny de pàgina específic que incor-
pora text, imatges i vídeo. També permet la integració de clips de 
SoundCloud, mapes, altres visualitzacions i un URL personalit-
zada. Crear una pàgina de Atavist és tan simple com “arrossegar 
i deixar anar”, va dir Daftari, descrivint l’eina com a ideal per crear 
“històries més interactives i irresistibles, on el lector pot lliscar 
d’esquerra a dreta i no només hacie amunt i cap avall”. 

Com utilitzar el mòbil de mòdem

Hi ha una solució. Si no te-
nim una xarxa WiFi propera 
o el mòdem USB que sub-
ministra connexió ha deixat 
de fer-ho, sempre podem 

convertir el nostre propi mòbil en una eina que ens permeti veu-
re una pel·lícula, enviar un document o, en definitiva, utilitzar 
Internet a l’ordinador com més ens convingui. A dia d’avui, tots 
els dispositius mòbils són alhora ports des d’on oferir connexió 
a altres telèfons, tauletes o ordinadors. Cada sistema operatiu 
funciona de diferent manera, però tots són igual de vàlids.

Per utilitzar el mòbil com a mòdem en Android cal acudir a Ajus-
taments, Sense fils i en la pestanya de Més en les últimes ver-
sions d’Android apareixerà l’opció “vinculació i zona WiFi por-
tàtil”. Les diferents variants que ofereix Android per compartir 
connexió són a través de Bluetooth, de la tecnologia One-touch 
perquè amb un sol toc els dispositius s’enllacin i facin la conne-
xió sense fils per WiFi.

Per utilitzar el mòbil com a mòdem a iOS, cal anar a la pantalla 
de configuració, on hi ha l’opció “compartir Internet”. Activant 
aquesta funció apareixerà una contrasenya WiFi que genera el 
propi iPhone i que servirà per establir la connexió amb el dispo-
sitiu que rebi el senyal. A més, es pot compartir Internet a través 
de Bluetooth, per la qual cosa tant l’ordinador com el mòbil ho 
han de tenir activat. Al mòbil es prem “enllaçar” quan aparegui 
l’opció o s’ha d’escriure el codi que ofereix l’ordinador.
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Si es vol compartir Internet connectant l’iPhone a l’ordinador, 
un cop s’enllacin dos dispositius, a l’ordinador s’ha d’activar el 
senyal d’Internet de l’”iPhone”, i estarà llest per usar-se. Per 
utilitzar el mòbil com a mòdem en Windows Phone, a la Con-
figuració s’ha d’activar la connexió compartida i després triar 
quin sistema volem: si és a través de WiFi, es genera una nova 
xarxa juntament amb una nova contrasenya que poden emprar 
diferents dispositius. Un únic inconvenient: l’important despesa 
de dades. (de Trecebits)

Què fer perquè Facebook no et 
consideri un web de “baixa qualitat”

Tenint en compte que 
Facebook ha reconegut 
que penalitzarà les pà-
gines de baixa qualitat a 
l’hora de mostrar les se-
ves publicacions, hem de 
considerar que aquesta 
qüestió afecta sobretot 
als mitjans de comunicació -molts d’ells depenen del trànsit que 

els proporciona Facebook per a subsistir- i també a les pàgines 
corporatives que, per exemple, comparteixen continguts dels 
seus blocs d’empresa i altres fonts.

Què considera Facebook com una pàgina de baixa qualitat? 
Temps de càrrega. D’una banda, Facebook penalitza les pàgi-
nes que triguen molt en carregar a la versió mòbil; això convé 
tenir-ho en compte, ja que Facebook mostra més històries que 
pesin poc (per aquest motiu es potenciïn els Instant Articles, per 
exemple, format propi perquè els mitjans publiquin directament 
“per a Facebook” algunes de les seves publicacions). Tot i que 
no s’utilitzin els Instant Articles sí que convé assegurar-se que 
la versió mòbil del nostre web no és excessivament pesada.

- Enllaços de baixa qualitat. Facebook té molt en compte la 
decepció que experimenten els usuaris quan premen sobre un 
enllaç i aquest els porta a un web amb molt poc contingut, o que 
directament enllaça a un web ple de publicitat. La xarxa social 
considera que si un usuari punxa en un enllaç és perquè vol 
anar a una notícia amb contingut rellevant, de manera que si 
una pàgina inclou enllaços que condueixen a pàgines de baixa 
qualitat, les seves publicacions també es mostraran menys al 
Facebook, en ser considerats com a correu brossa.
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- Clickbait. Facebook també concedeix gran importància als 
titulars. Al cap i a la fi són els que fan a un usuari punxar so-
bre una notícia o no. Per evitar aquesta decepció, Facebook, 
expressament, sol·licita als mitjans que compleixin amb les ex-
pectatives en els seus títols i siguin prou explicatius.

Per exemple, aconsella que no es deixi de proporcionar infor-
mació bàsica en el titular com qui va realitzar l’acció o què és 
el que es va a trobar a la notícia qui sigui redireccionat a ella 
després de prémer en el titular. Segons Facebook, un títol co-
rrecte seria: “21 reaccions divertides als debats presidencials 
de ahir a la nit” ja que s’està dient el què i el qui. No obstant 
això, un títol de l’estil: “No creuràs qui va caure i per on” seria 
considerat clickbait i, per tant, de baixa qualitat, ja que no s’està 
responent a preguntes bàsiques com el què i el qui. Facebook 
també recomana utilitzar crides a l’acció dins dels textos o en 
el contingut del post, però no en els titulars, perquè siguin prou 
noticiosos i informatius.

En definitiva, Facebook recomana crear i compartir titulars que 
siguin veraços, que no portin a la confusió i que permetin al 
lector conèixer què van a llegir abans de punxar sobre ells. Les 
generalitzacions o els sensacionalismes són considerades com 

fora de lloc i que no contribueixen a la conversa, de manera 
que la companyia considera aquests continguts com de baixa 
qualitat. (de Trecebits)

WhatsApp permetrà d’esborrar els 
missatges ja enviats

WhatsApp dóna una segona oportunitat als impulsius. A partir 
de la propera actualització, l’aplicació permetrà d’esborrar mis-
satges ja enviats. Un cop enviat el missatge tindrem set minuts 
per esborrar-lo, tant a la nostra pantalla com a la del destinatari. 
Passat aquest període de temps ja serà impossible d’esborrar. 
Això sí, cal tenir en compte que el destinatari rebrà una notifica-
ció i sabrà que hi ha un missatge esborrat.

Com ho hem de fer? Fins ara, quan manteníem pitjat qualsevol 
missatge enviat ens apareixia l’opció d’esborrar-lo, però això 
tan sols l’esborrava del nostre telèfon. Amb l’actualització, quan 
mantinguem el dit sobre un missatge ens apareixerà l’opció “es-
borrar” dins del menú. Als telèfons Android trobem una icona 
d’una paperera. Si hi fem clic, podrem escollir entre “esborrar 
per a tots” o “esborrar per a mi”. Cal tenir en compte, però, 
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que per tal que aquesta opció estigui disponible cal que tant 
l’emissor com el destinatari tinguin l’aplicació de WhatsApp ac-
tualitzada. (de Vilaweb)
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Les notícies falses reforcen la confiança 
en els mitjans de comunicació tradicionals
Per La Publicidad

Kantar ha publicat els resultats del seu estudi global Trust in 
news. Per a la realització d’aquest informe s’han entrevistat 
més de 8.000 persones al Brasil, França, Regne Unit i Estats 
Units sobre les seves opinions sobre la cobertura política per 
part dels mitjans de comunicació. Aquests són els principals 
resultats:

• La campanya per etiquetar com ‘notícies falses’ el que apareix 
en els mitjans de comunicació tradicionals ha fracassat estrepi-
tosament. La reputació dels mitjans de comunicació tradicionals 

roman intacta. Això es deu, principalment, a la profunditat amb 
la que cobreixen les notícies. No obstant això, la confiança en 
les xarxes socials com a font d’informació ha disminuït consi-
derablement.

• El públic s’ha tornat més informat i sofisticat a l’hora de rebre 
i avaluar les notícies que llegeix.

• El públic segueix creient que el periodisme és fonamental per al 
correcte funcionament de la democràcia, encara que, en general, 
s’ha tornat més escèptic. De fet, al Brasil i als Estats Units, una 
gran part de la població creu que les ‘notícies falses’ han tingut 
un gran impacte en els resultats de les últimes eleccions.

El deteriorament de la confiança cap als mitjans de comuni-
cació, a causa del fenomen de la postveritat i les notícies fal-
ses (fake news en anglès), s’associa principalment als mitjans 
exclusivament digitals i a les xarxes socials. Les publicacions 
impreses i la televisió són reconeguts com a fonts d’informació 
més fiables , mentre que les xarxes socials i les aplicacions de 
missatgeria instantània són les que menys confiança generen. 
Els mitjans exclusivament digitals també generen una menor 
confiança que la premsa, la ràdio o la televisió.
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Com a resultat d’aquest fenomen, les notícies sobre política i 
campanyes electorals publicades en xarxes socials (entre les 
quals Facebook és la xarxa social més utilitzada, amb un 84% 
de l’ús total) i les aplicacions de missatgeria (entre les quals 
Whatsapp i Twittersón les més utilitzades) són menys fiables 
per gairebé 6 de cada 10 entrevistats que llegien notícies (58% 
i 57%, respectivament). De fet, tres quartes parts considera que 
la seva confiança en les publicacions impreses s’ha mantingut 
“igual” o que és “encara més gran” que abans del fenomen de 
les notícies falses, una “taxa de confiança ‘que gairebé dobla la 
de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria, que ronda el 
40%. Els canals de notícies 24 hores també mantenen una forta 
posició com a fonts fiables, ja que el 78% dels enquestats les 
consideren “igual” o “més fiables” que abans de l’aparició del 
fenomen de les notícies falses.

En els quatre països en què s’ha realitzat aquest estudi, el 46% dels 
enquestats creu que les notícies falses han influït en els resultats de 
les seves últimes eleccions. Sobretot al Brasil i Estats Units, on un 
69% i un 47%, respectivament, dels enquestats creu que han influït.

No obstant això, hi ha la percepció que empreses com Face-
book o Google estan prenent mesures contra les notícies fal-

ses (el 13% dels entrevistats del Regne Unit creu que s’han 
pres mesures en aquest sentit, de la mateixa manera que un 
terç dels brasilers , un 16% dels francesos i un 22% dels nord-
americans).

Ens estem convertint en un públic cada vegada més informat. 
El 40% de l’audiència consulta més tipus de mitjans de comu-
nicació que abans per informar-se. De mitjana, les persones 
obtenen informació de quatre fonts d’informació diferents (en 
el cas dels menors de 35 anys, 4,5 fonts; i en el dels majors de 
55, 3,5). Les pàgines webs de notícies (incloent vídeo i pod-
casts) han superat a la televisió com a primera font de notícies. 
Per als menors de 35 anys, les xarxes socials, malgrat la seva 
reputació, s’han convertit en una font d’informació i notícies tan 
important com la televisió (65% i 69%, respectivament).

També ens estem convertint en un públic cada vegada més 
conscient. Malgrat les teories que parlen de ‘bombolles de filtre 
en les notícies’ i les ‘càmeres d’eco’ (Filter bubble news i Tiro 
chamber en la seva terminologia anglesa), s’ha constatat que 
el 40% dels usuaris de xarxes socials exploren altres punts de 
vista, diferents als seus propis. A més, dos terços d’ells creuen 
que la ‘personalització’ pot generar ‘bombolles de filtre de notí-
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cies’. Més de tres quarts dels consumidors han comprovat les 
notícies en altres fonts d’informació amb l’objectiu de verificar 
la informació rebuda. El 70% d’ells ha tingut dubtes a l’hora 
de compartir articles de notícies, preocupats per la veracitat de 
la informació que contenien. No obstant això, gairebé una cin-
quena part d’aquestes persones admet haver compartit articles 
sense haver llegit més que el títol.

Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi 
Trust in news, de Kantar Media. CLICAR AQUÍ  

En Antena, Llibre d’Estil del 
Periodisme Oral de la SER
 
La SER acaba de presentar En 
Antena, un llibre d’estil que de-
talla els hàbits necessaris per 
expressar-se i tractar la infor-
mació com el millor periodista 
radiofònic i, en definitiva, per 
exercir un periodisme eficaç, rigorós i ètic. Tot i que les nor-

mes i consells que recull van néixer amb la finalitat d’unificar el 
mètode, els principis i les formes expressives que configuren 
la personalitat d’una cadena emblemàtica com és la SER, la 
seva utilitat depassa la d’aquest i qualsevol altre mitjà, i s’estén 
a qualsevol persona que es vagi a posar davant d’un micròfon, 
una càmera o un públic.

Un llibre d’estil és una guia composta per normes ètiques i es-
tètiques pensades perquè el periodista difongui el seu missatge 
de la manera més coherent, honesta i eficaç. En l’actualitat, el 
més famós és el comercialitzat pel diari El País des de 1990, 
però que ha anat adaptant-se a les transformacions de la socie-
tat, afegint i traient apartats segons fos convenient. Una cosa 
similar li ha passat a la ràdio, probablement el mitjà que en la 
seva oralitat i immediatesa, millor sap prendre el pols a la reali-
tat. No en va, quan li van preguntar a Iñaki Gabilondo com seria 
la ràdio d’aquí a vint anys, va respondre: “Digueu-me com serà 
la societat d’aquí a vint anys i us diré com serà la ràdio”.

No obstant això, fins ara no existia una guia que orientés als pe-
riodistes radiofònics sobre la manera en què han de comportar-
se davant el micròfon. A Antena. Llibre d’estil del periodisme 
oral ve a suplir aquesta mancança. La necessitat d’unir criteris 
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s’ha materialitzat en aquest manual, que, segons es diu en el 
pròleg, no només pretén orientar els professionals en l’exercici 
de l’ofici més oral de tots els que existeixen, sinó que també 
vol recordar als oients que els periodistes de la Cadena SER 
segueixen preocupats per oferir informació veraç, contrastada i 
honrada. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Jaume Duch, director de comunicació 
del Parlament Europeu, reconegut 
com “influencer” de la Unió Europea

El director general de comunicació 
del Parlament Europeu (PE), el ca-
talà Jaume Duch (llicenciat en Dret, 
va exercir com a professor de Dret 
Internacional Públic a la Universitat 
de Barcelona (1986-1990), ha estat 

seleccionat com un dels més influents (“influencer”) de Twitter 
en l’àmbit de les institucions europees, un reconeixement ator-
gat pel mitjà digital d’informació comunitària Euractiv i la con-
sultora ZN. 

Duch ocupa el lloc número nou en la classificació, que lidera el 
periodista de Polític Ryan Heath i en què també figuren altres 
corresponsals a Brussel·les, com el del Financial Times, Alex 
Barker, o la de The Guardian, Jennifer Rankin.

Duch, que ocupa el càrrec des de 2016, ha exercit durant vint 
anys tasques relacionades amb la informació parlamentària, 
entre elles portaveu i conseller del president del Parlament Eu-
ropeu José María Gil-Robles i responsable d’informació parla-
mentària de les Convencions que van redactar la Carta de Drets 
fonamentals de la UE i el projecte de Constitució Europea.

Els criteris d’ Euractiv per seleccionar les personalitats més in-
fluents de l’esfera europea es van basar en el nombre de segui-
dors, de tuits diaris i la ràtio de tuits per cada retuit en aquesta 
xarxa social. La classificació va afavorir a comptes que se cen-
tressin principalment en temes europeus i tuiteasen en anglès, 
tot i que no es va tenir en compte a eurodiputats o polítics d’alt 
nivell. A la xarxa social Twitter té més de 13.000 seguidors i és 
un usuari molt actiu, compartint habitualment les novetats de la 
Eurocambra i de la informació internacional. (d’AEC)
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News Integrity Initiative oferta 2,5 
milions de dòlars en beques

La Iniciativa per a la Integritat de les Novetats a l’Escola de 
Periodisme de CUNY anuncia 2.5 milions de dòlars en beques 
a Internews i al European Periodism Center per donar suport al 
periodisme centrat en la comunitat arreu del món. “Internews i 
el Centre de Periodisme Europeu, combinats, treballen en més 
de 150 països”, va dir Jeff Jarvis, membre del comitè executiu 
de la NII i director del Centre Tow-Knight per al Periodisme Em-
prenedor a la J-School de CUNY. “Volem escoltar i aprendre de 
les seves extenses xarxes de redaccions, entitats sense ànim 
de lucre i altres socis de tot el món. També esperem compar-
tir idees i exemples de periodisme innovador i de primer ordre 
comunitari”.

A continuació es detallen les dues subvencions:
Centre de periodisme europeu (1.500.000 dòlars).- The 
Accelerator de Periodisme Engaged oferirà un programa 
d’accelerador complet per ajudar a les redaccions a desenvo-
lupar eines i informes que faculten les comunitats i les seves 
converses a tot Europa. Aquesta beca de dos anys inclou el 
suport d’un fons de prototip per impulsar la propera generació 
de pioners i projectes de periodisme compromès, així com una 
sèrie de formació transfronterera i un programa de tutoria.

L’European Journalism Center és una fundació internacio-
nal sense ànim de lucre que connecta periodistes amb noves 
idees. Des de 1992, a través de beques, esdeveniments, for-
mació i desenvolupament de mitjans, el Centre de Periodisme 
Europeu ha anat construint un futur sostenible, ètic i innovador 
per al periodisme. Lloc web: http://ejc.net/

Internews (1.000.000 de dòlars).- La subvenció de dos anys 
ajudarà a crear la Coalició Global Solutions,  que investigarà, 
recolzarà i compartirà solucions sistèmiques a la disminució de 
notícies locals d’alta qualitat i informació a tot el món i l’augment 
de la desinformació, el discurs d’odi i la polarització. La subven-
ció també dóna suport a les reunions regionals.
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Els socis inaugurals de Global Coalition de Solucions de mitjans 
de comunicació inclouen Internews, la Iniciativa per a la Integri-
tat de les Novetats, la London School of Economics / POLIS, 
Bloomberg, LP, The Global Forum per al Desenvolupament de 
Mitjans i GSMA Mobile for Development. Lloc web: https://www.
internews.org/

Els lectors d’El Butlletí poden obtenir més informació CLICANT 
AQUÍ (de CUNY/Universitat de Nova York))

Ajuts a la creació d’empreses dels 
sectors de la publicitat, relacions 
públiques i periodisme
 
La Fundació de la Comunicació, Publicitat, Relacions Públi-
ques i Periodisme, llança la 3a convocatòria del projecte Xarxa 
Comunica i Emprèn (Xarxa CIE) que té com Objectiu impulsar 
inquietuds i consolidar iniciatives emprenedores dintre dels sec-
tors de la publicitat, les relacions públiques i el periodisme.

Aquesta ajuda va dirigida a estudiants universitaris o joves di-
plomats en carreres del sector de la comunicació que vegin 

l’emprenedoria com una via d’inserció laboral, professionals de 
la comunicació en situació d’atur i/o en risc d’exclusió social i 
petits empresaris i autònoms del sector de la comunicació que 
vulguin donar un impuls al seu projecte empresarial i/o diversi-
ficar els seus productes o serveis.

Si superes el procés de selecció podràs gaudir d’un programa 
empresarial d’assessorament especialitzat totalment gratuït a 
l’estar cofinançat per l’entitat organitzadora i la Generalitat de 
Catalunya.

Tindràs el suport de consultors reconeguts per la Unió Europea 
en matèria d’emprenedoria i professionals dels sectors: de la 
publicitat, relacions públiques o periodisme,. Així, els partici-
pants convertiran una idea de negoci en un negoci invertible 
que serà presentat a empresaris d’èxit. Es pot obtenir tota la 
informació CLICANT AQUÍ (d’AEC)
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Jornada Mitjans i opinió pública al 
temps de la postveritat

El Consell de la Informació i el Codi Deontològic del Col·legi de 
Periodistes compleixen 20 i 25 anys, respectivament. És per 
això que el CIC ho celebra amb una jornada dedicada al feno-
men de la postveritat el dijous, 9 de novembre, a les cinc de la 
tarda, al Col·legi de Periodistes. 

L’acte comptarà amb la presència del jurista internacional Bal-
tasar Garzón, el qual parlarà sobre el tractament informatiu del 
terrorisme, i amb periodistes de nom com Rosa Maria Calaf, Jo-

sep Cuní, Soledad Galego-Díaz o Moncho González Cabezas, 
els quals analitzaran l’espai comunicatiu en la crisi.
Es pot consultar el programa sencer CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Cursos al Col·legi de Periodistes

Webinar: Aprèn a utilitzar el vídeo en directe de Facebook.- 
On line. Dilluns 6 de novembre (de 15:30h a 16:30h) - En aquest 
webinar, dissenyat per Enrique San Juan, descobrirem com re-
alitzar emissions en directe i de quina manera podem integrar 
aquesta eina en la nostra estratègia de comunicació digital.

Fact checking: com verificar a Internet i xarxes.- Barcelona. 
Dimarts 7 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - Aquest curs, a 
càrrec de Nereida Carrillo, vol dotar els professionals de co-
neixements i eines per moure’s amb rigor en l’entorn digital i 
garantir sempre la veracitat de la informació, també a Internet.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Bar-
celona. Dimecres 8 i 15 de novembre (de 09:30h a 14:30h) 
- Aquest curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a 
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elaborar fotografies interactives, mapes per a internet, cronolo-
gies interactives, històries a partir d’elements de xarxes socials, 
àudios integrats en textos, vídeos interactius i reportatges mul-
timèdia.

Gestió i retoc de fotografies amb Lightroom.- Barcelona. Di-
jous 9, 16 i 23 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - El teu arxiu 
fotogràfic s’ha fet massa gran i et costa trobar el que busques? 
Vols fer un bon retoc a les teves fotos però el Photoshop és 
massa complicat per a tu? Necessites administrar fàcilment les 
imatges de la teva web o xarxa social? Sergio Ruiz t’ensenyarà 
en aquest taller el programa de gestió i retoc digital Lightroom, 
una de les eines més utilitzades per administrar el treball foto-
gràfic.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Manre-
sa. Dilluns 13 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - En aquest 
curs, a càrrec de Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir 
Whatsapp per fer campanyes de màrqueting, diferents tipus de 
continguts, atenció al client, llenguatge que cal utilitzar, etc.

Gestió i organització del gabinet de premsa.- Barcelona. Di-
marts 14 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu d’aquest 

curs, impartit per Josep Salvat, és ensenyar als participants a 
organitzar i gestionar un gabinet de premsa o departament de 
comunicació, en un sentit ampli. Capacitarà als assistents per 
treballar de forma autònoma i professional en un entorn sota 
pressió, amb estratègia i sota el prisma de la direcció de comu-
nicació i gerència empresarial.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Divendres 17 i 24 de novembre (de 
09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Bru-
gués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb 
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un 
altre tipus d’audiència.

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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The New Morning Edition, a la safata 
d’entrada a les 6 del matí
Per Chris Stanford, autor de la versió nord-americana de Mor-
ning Briefing / The New York Times

 
“The New Morning Edition, in Your Inbox by 6 A.M.”. Aquestes 
sis paraules comencen cada Morning Briefing, un butlletí que 
s’envia a gairebé 1.3 milions de persones i que és regularment 
una de les peces més populars al lloc web de The Times.

Però, com decidir què han de saber els lectors? Sobretot úl-
timament, quan sembla que cada dia hi ha un nou desastre, 
ja sigui natural o artificial? Després d’un esdeveniment com la 

matança massiva a Las Vegas, és clar el més important. Però la 
majoria dels dies, les opcions no són tan evidents. A continua-
ció s’explica com ho fem.

Treballo amb tres editors, incloent el que selecciona fotografies. 
L’hora d’inici és primerenca, a la 1 de la matinada a l’est, però 
estem a Londres, cinc hores per davant de Nova York, així que 
la trucada de despertador no és tan brutal. 

Les meves col·leccions d’informació ajuden els meus. El brie-
fing té arrels digitals originades en la nostra antiga aplicació 
NYT Now, però un dels primers llocs que considero és la por-
tada de l’edició impresa del dia. En aquesta època de Twitter i 
les notícies de televisió per cable les 24 hores, és útil, per als 
periodistes i els lectors, respirar i donar un pas enrere, per se-
parar el consegüent de les tendències. La pàgina principal és 
útil per a això.

També veig la pàgina d’inici de The Times i el que ha funcionat 
bé en els nostres comptes de mitjans socials. (Recentment vaig 
incloure una història sobre una jove dona a Japó que va morir 
després de treballar 159 hores extres en un mes després de 
veure com els lectors ho van traslladar a Facebook i Twitter).
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Tenim informes periòdics separats per a Àsia, Austràlia i Eu-
ropa, així com un Reportatge de vespres, i l’equip d’escriptors 
comparteix idees, enfocaments i, de tant en tant, el llenguatge. 
L’editor que supervisa les sessions informatives, Andrea Kan-
napell, ens descriu com a “front” de notícies. “Si no podem or-
denar-lo”, va dir, “com podem esperar que ho facin els lectors?”

Encara que Internet ofereix un espai il·limitat, intentem ser fi-
dels al nom del briefing i mantenir-lo ben curt, facilitant que ja 
es puguin tenir per avançat. (La majoria dels nostres lectors es 
desplacen pel mitjà a través d’un dispositiu mòbil i respectem el 
temps i els polzes).

Tinc l’objectiu d’incloure només quatre o cinc històries a la part 
superior. Solen ser notícies difícils, amb funcions ocasionals 
sobre temes greus que tenen un gran atractiu, com un assaig 
recent d’una dona el fill adult de la qual té autisme .

The Times cobreix el món, i la informació reflecteix això. Però la 
meva barreja d’històries sol inclinar-se cap als Estats Units. La 
proximitat d’una història és una part important de com la gent 
veu la seva notícia; Per a molts lectors, un accident aeri a l’altre 
costat del globus no és tan gran com un de la seva ciutat natal.

A continuació, hi ha seccions dedicades a notícies empresa-
rials, les funcions de Smarter Living sempre populars i una cosa 
que anomenem Digna de nota, una selecció d’ofertes sovint 
més lleugeres, incloent notícies sobre arts i esports. La nota 
final: una Història de tornada, generalment escrita per endavant 
per companys, que commemora un aniversari històric o propor-
ciona més informació sobre un tema a les notícies.

De principi a fi, el procés triga una mica més de quatre hores, i 
tenim la intenció de tenir la informació a la safata d’entrada del 
correu electrònic tan a prop de les 6 com sigui possible.

A través de les sessions informatives, intento proporcionar una 
foto completa del periòdic Times com puc, però la seva am-
plitud i varietat poden ser difícils. La informació només repre-
senta la punta de l’iceberg de la nostra cobertura, que inclou 
centenars d’històries al dia. Malauradament, he de deixar fora 
molt més del que jo voldria. (Cada dia, la llista d’històries que 
pràcticament va fer la informació general sol ser la llista dels 
que ho van fer).

Complicant el treball, la notícia ha estat recentment produïda. 
Per exemple, a l’agost, quan molta gent, inclòs el Congrés, està 
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de vacances, solia ser un temps lent per a les sales de prem-
sa (es diu la “temporada tonta”, aquí, a Gran Bretanya). Però 
aquest any, el mes va començar amb el tret d’Anthony Scara-
mucci, el director de comunicacions de la Casa Blanca, i va 
acabar amb l’ huracà Harvey colpejant a Texas. Al contrari, les 
històries que normalment dominaven titulars durant setmanes 
van ser en ocasions amuntegades per altres notícies: Corea 
del Nord , Charlottesville, Barcelona/Catalonia. I un eclipsi solar 
total.

Intento pensar no només el que els lectors necessiten saber, 
sinó simplement el que poden necessitar. Una sessió particu-
larment tèrmica el dijous -penso en els incendis forestals de 
Califòrnia, la massacre massiva a Myanmar i les acusacions 
d’assetjament sexual a Hollywood- em van deixar badant pre-
guntant-me per quina noticia havia d’apostar. La solució? Una 
foto d’un jove panda gegant.
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Les pedres de la Xarxa
Per Luís Ángel Fernández Hermana, consultor en tecnologies 
de la Informació / Coladepez

– Heu anat a l’església? -Sí.
- Heu vist Déu? - No m’hi he pas fixat.

En el meu darrer treball parlava de la necessitat de construir 
passarel·les cap a Internet per als ciutadans que encara no han 
accedit a la Xarxa. Exposava aquesta idea arran de la com-
pra de Netscape per American Online, una notícia que va sortir 
als mitjans de comunicació sense anestèsia, sense el matalàs 
necessari per amortir l’aterratge en un context informatiu cone-
gut. Per dir-ho d’una altra manera, aquesta mateixa setmana 
s’han produït algunes altres megafusions entre corporacions: 

Exxon s’ha menjat Mobil Oil. No cal dir gaire més sobre el tema. 
Tothom sap el que volen dir aquestes marques (i fins i tot les 
seves històries respectives) si mai ha anat a una gasolinera i 
ha demanat 10 litres de combustible d’Exxon o d’oli de Mobil. 
Ara bé, on és l’equivalent en la compra d’AOL? El ciutadà ras, 
on pot anar a comprar mig quilo de Netscape o 10 litres d’AOL? 
Això dels navegadors i proveïdors de continguts, com es men-
ja? On s’ha d’anar per veure’ls, tocar-los, palpar-los o experi-
mentar una trobada espiritual amb ells, si aquest és el cas? La 
resposta és ben senzilla: enlloc. I això es pot convertir en un 
problema seriós.

Som empresonats en el que podríem anomenar un efecte pinça 
a-digital. D’una banda, la cultura mediàtica tradicional, per 
raons múltiples, encara no ha aconseguit transmetre a l’opinió 
pública un corrent informatiu prou contextualitzat d’Internet, 
una visió normalitzada de la Xarxa i dels seus significats en el 
món actual. De l’altra, la cultura en general encara no ha acon-
seguit implantar una “normalització digital” a través dels seus 
productes, siguin llibres, assajos, programes de TV educatius 
o de divulgació, exposicions, manifestacions artístiques, etc. 
L’altra cara d’aquesta moneda, lògicament, és la quotidianitat 
de l’anormalitat, un estat d’excitació promogut per una visió ter-
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minal, quasi al límit de l’afusellament, de tot el que tingui alguna 
cosa a veure amb el ciberespai: Internet es carregarà això, li-
quidarà el de més enllà, posarà potes enlaire l’educació i capgi-
rarà l’economia. Amb la qual cosa la majoria de ciutadans té la 
“síndrome del desplaçat”: ningú no és ma! i en el lloc adequat 
perquè Internet ja ho ha canviat de lloc. La justificació és tan 
directa com l’explicació: això és el que passa en les revolucions 
(però aquesta revolució també és diferent; això ho tractarem en 
una altra ocasió).

El resultat immediat és una oscil·lació quasi patològica entre la 
tecnofòbia i la tecnofília. Tecnofòbia perquè per culpa d’aquesta 
cosa que transita entre els ordinadors hom no és mai en el lloc 
idoni fent les coses correctes. Ara resulta que el nen no aprèn 
el que ha d’aprendre, el mestre en sap menys que el nen, la 
feina l’hauria de fer d’una altra manera (i, potser, l’hauria de fer 
una altra mena de gent), les coses que compro a la botiga no 
són ni les millors ni les més barates, aviat desapareixeran els 
diaris quan resulta que m’acabo de subscriure a un rotatiu, i a 
més no puc comprar res d’aquest Netscape, amb la qual cosa 
em perdo els grans fluxos capitals. No és de per riure. Tecnofília 
perquè la fascinació pel futur és irreprimible, encara que faci 
por, i aquesta fascinació ve de bracet amb les tecnologies en 

les quals ningú no sap qui ens hi ha ficat, però que tenen una 
ubiqüitat de la qual no podem escapar: codis de barres en tots 
els productes, caixers automàtics, ! peatges magnètics, porters 
videoelectrònics, reserves de viatges i Internet fins a la sopa. 
En resum, milers de coses a les quals ja no estem disposats 
a renunciar en un tres i no res, però que no m’agraden gens 
perquè me les estan imposant com si no hi hagués cap altra 
alternativa.

És a dir, estem ficats en el nucli d’un canvi cultural de propor-
cions considerables (perdó per la profecia, encara una altra!!) 
compartit per tres grups de població, cadascun dels quals té els 
seus problemes específics i les solucions diferents respectives: 
a) la secta dels iniciats en la Xarxa, b) els que són fora però hi 
ronden a l’entorn, c) els que no en volen saber res de res, però 
senten que els tenen agafats per la cisa dels pantalons. Els pri-
mers ja els coneixem: som nosaltres. Tenim les claus els ritus i 
la litúrgia de la Xarxa, sabem desxifrar codis hermètics amb la 
senzillesa i la naturalitat pròpia dels escollits, tant si ens els ser-
veixen en inicials com en conceptes: AOL, Java, Netcenter, por-
tals, FTP, HotMail, llistes de distribució o chats. Ningú que no 
sigui a la Xarxa té els indicis necessaris per traspassar l’escut 
críptic que protegeix el significat profund d’aquest llenguatge. I 
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on hi ha un ritu, hi ha mite. I on hi ha mite, hi ha sacerdots, jerar-
quies, àpat... En resum: església. Una església peculiar, és ben 
veritat, diferent a aquelles amb les quals hem coincidit fins ara, 
però al cap i a la fi església, sobretot perquè permet definir amb 
una claredat meridiana els trets de la feligresia per distingir-la 
en l’oceà d’infidels que ens envolten.

 
Aquests darrers dubten entre acceptar la temptació del dimoni 
virtual i batejar-se en el primer proveïdor d’accés a Internet que 
es trobin pel camí (a mi em van posar luisangel@ i, d’acord 
amb aquesta església peculiar, tinc diversos cognoms) o es-
perar. Esperar sobretot a saber alguna cosa més sobre aquest 
nou cel/infern que s’anuncia sincopadament en les mitjans. 
Però no és fàcil. Ni per a ells, ni pels que, per ara, han decidit 

que Internet és una modernitat que no val la pena (ja sabem 
que l’argumentació d’aquest darrer grup és àmplia i diversa, 
des que l’exèrcit dels Estats Units és darrere l’invent, fins que 
la Xarxa no dóna la felicitat, o que es fornica millor en el món 
real que en el virtual). El que és cert és que ni uns ni altres no 
tenen punts de referència vàlids apart de connectar-se a Inter-
net, que és precisament el que no volen fer per manca de prou 
informació prèvia. I no hi ha manera de resoldre aquest dilema 
amb claredat.

Internet encara no ha sortit dels cables, interruptors, enruta-
dors, processadors i pantalles per manifestar-se físicament en 
el món real més enllà dels seus noms propis. La Xarxa encara 
no ha constituït les seves pròpies esglésies, els temples en els 
quals uns i altres podran accedir a la catequesi digital sense ne-
cessitat de morir (connectar-se) per comprovar si el cel o l’infern 
existeixen en el ciberespai. Llocs on es pugui comprovar què és 
exactament Internet, com interrelaciona què i amb quina finali-
tat, on són exactament les oportunitats que tant s’anuncien, fins 
a quin punt i com modificarà espais físics com els de la llar, la 
feina o la mateixa ciutat. No estem parlant dels cafè-internet, 
en els quals només s’hi troba el mateix que a casa o a la feina, 
però en un ambient distès.
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Les passarel·les per les quals tots els ciutadans han de tenir 
l’oportunitat d’experimentar el que vol dir construir xarxes, tre-
ballar en xarxes, divertir-se amb les xarxes, aprendre de les 
xarxes, etc., haurien de ser espais físics urbans concebuts com 
una connexió real, atòmica, a Internet, on és possible fer pre-
sencialment tot el que ja fem virtualment. I amb les mateixes 
conseqüències, tant pel bo com pel dolent. Com passa amb 
les esglésies. I de la mateixa manera que en el passat aques-
tes organitzaven el teixit urbà a partir de la plaça principal on 
s’erigia el campanar, ara cal establir les fites digitals del paisat-
ge urbà en el qual en passar pels “edificis Internet” tots sabrem 
què passa allí dins sense que calgui senyar-se. Edificis on s’hi 
creuin transversalment els recursos culturals de la ciutat, on 
s’expressin les demandes concretes de la ciutadania i es faciliti 
la cooperació i interrelació com si s’estigués connectat des d’un 
ordinador.

Aquests espais es poden crear per satisfer objectius genèrics, 
com el d’apreciar els canvis que la Xarxa introduirà en la llar o la 
feina, o objectius específics, com poden ser les Cases del Co-
neixement (abans llibreries), Cases de Cultura (abans museus) 
o Cases d’Aprenentatge (abans escoles). En aquests centres, 
la integració de serveis procedents d’àrees considerades ara 

remotes o no relacionades, però de fet molt properes entre elles 
mercès a Internet, permetrien apreciar el perquè de les noves 
denominacions i el sentit del canvi cultural. Un altre dia ens es-
plaiarem sobre el contingut d’aquestes esglésies, de les pedres 
en què es fonamentarà l’existència real de la Xarxa.
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El paper no està mort. Com ho fa Hearst 
per potenciar els seus mitjans impresos
Per Brett Lofgren, director d’estratègia global de NewsWhip / 
Hearts Newspaper

El negoci del diari ha mort? No ho diguis a Hearst. El Global 
CRO Brett Lofgren, de NewsWhip, va dalogar sobre el futur de 
la premsa impresa en una entrevista amb el president de Hearst 
Newspapers Digital Media, Robertson Barrett.  

En l’era digital, com s’adapten els documents impresos? En la 
indústria del periodisme, constantment escoltem que la impres-
sió ha mort. El mes passat, la comunitat de Nova York va per-
dre una marca icònica quan Village Voice va anunciar els seus 

plans per interrompre la seva operació d’impressió després de 
60 anys. Per a aquells menors d’una certa edat, aquesta publi-
cació va ser una vegada el pols de la ciutat: bo, dolent i tot el 
que hi havia dins.
 
És aquest un altre signe de l’inevitable? Potser no. Més editors 
estan adoptant estratègies digitals i aplicant-les per optimitzar 
les seves operacions d’impressió. Ens vam dirigir cap a Hearst 
per explicar-nos-ne més.

Comencem dient que Hearst no és només un negoci de diaris, 
sinó una empresa diversificada i privada de mitjans de comu-
nicació amb més de 360 empreses en 150 països, amb més 
de 10 mil milions de dòlars en ingressos. Però a mesura que 
seguim llegint els titulars sobre l’adquisició d’Hearst d’una co-
lla de diaris regionals, volíem aprendre més. Quina és la salsa 
secreta després de créixer un negoci de diaris? Fa uns dies, 
ens vam asseure amb Robertson Barrett, president de Hearst 
Newspapers Digital Media, per alguns Q & A.

1) Mantén-te local
Hearst Newspapers ha adquirit desenes de diaris des de 2016. 
Tenint en compte el panorama actual de les notícies i el con-
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sum de contingut, com podeu fer-ho de manera efectiva?
Hearst Newspapers encara forma part d’una empresa familiar. 
La identitat dels diaris d’Hearst és molt local i la nostra estratègia 
ha estat l’excel·lència regional. Ens quedem fidels al nostre nucli: 
super-servei a la regió, primer les noticies més pròximes al lector. 
Adquirim aquestes capçaleres per capturar els ingressos i confi-
gurar els nodes per a una regió en particular. La nostra prioritat 
és centrar-se en la proposta local i centrar-se en clavar-la.

2) Aprofundir en el compromís
Ens pot parlar de l’estratègia en alguns d’aquests mercats locals?
Es tracta d’aprofundir el compromís. La manera més eficient de 
conduir més lectors no era anar al 100 per cent d’abast del mercat, 
sinó d’anar a buscar més compromisos. Una cosa important que 
vam fer va ser combinar el diari amb una oferta digital, creant un 
lloc web gratuït i premium. Així que, per exemple, San Francisco 
té sfgate.com i sfchronicle.com. La capçalera SF Gate és ràpida, 
bulliciosa i està dirigida per un equip editorial digital separat. SF 
Chronicle és dirigit per la redacció central. Al alliberar aquests llocs 
per ser més competitius d’una manera editorial i més intel·ligent en 
continguts comparables, podem aprofitar els conjunts d’eines que 
obté d’empreses com NewsWhip. El trànsit ha crescut entre un 20 
i un 60 per cent enfocant-se d’aquesta manera.

A partir d’aquí, vam començar a mirar les oportunitats d’un com-
promís més profund. Volem oferir més opcions per a aquests 
lectors i trobar les coses que faran que la gent torni. Acabem 
d’augmentar l’audiència fidel, els usuaris lleials eren persones 
25 vegades més propenses a subscriure’s.

Tant si es tracta d’una subscripció a un lloc web de diaris com 
a paquets de notícies o informacions esportives, és molt difícil 
aconseguir que la gent estigui interessada en aquells si volen 
arribar a través de Facebook i llegeixen una història i surten. Vo-
lem també aquells, però hem aconseguit prou que la següent 
etapa és que “si ja anàvem prou bé ara anem profundament bé”.

3) Construcció de productes
  

Molts diaris han 
apostat pel camí de 
la combinació digi-
tal, què fa que això 
vostre sigui únic?
Hearst Newspapers 
treballa premsa des 

del 1887. Tenim 4.000 empleats a tot el país, publicant 22 diaris 
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i 64 setmanaris... però estem obsessionats amb la construcció 
de productes. A cada regió, construïm un servei de màrqueting 
digital, invertim en agències de suport i proporcionem una in-
fraestructura de dades sòlida per estar al costat del propi diari.

A San Antonio, vam començar fent esforç anomenat Spurs Nation. 
No era només un lloc web o una revista, era tota una plataforma, 
amb un producte imprès i programa de televisió local els diumenges 
a la nit i el vídeo digital. Els Spurs van acabar treballant amb Spurs 
Nation. Hi ha prou control a la comunitat en que l’equip participa.

UGC hi va a jugar un gran paper perquè no podem escriure su-
ficients articles quan el que volem fer és discutir pacientment, 
incorporar dades i tenir una comunitat prou atractiva per a què 
els usuaris aportin i tinguin ofertes premium. Estem construint un 
projecte similar ara a Houston, que és essencialment una versió 
regional per a tots els esports. És un projecte molt més complex.

4) Aprofitar les dades
Com es pot crear un diari “orientat a productes”?
Per aprofundir i ser fidels, estem realitzant una gran inversió en 
dades, perquè la idea és saber tant sobre els usuaris com sigui 
possible i saber més sobre el mercat perquè puguem orientar-

nos a noves ofertes. Les dades ens donen la intel·ligència em-
presarial fonamental que no teníem.

A més, recentment hem doblat el nostre personal i hem afegit 
a persones clau com David Ho, el nostre vicepresident i editor 
executiu d’Hearst Newspapers Digital, per coordinar la funció 
editorial. Una de les coses que fa David és cohesionar la multi-
tud de totes les millors pràctiques editorials i les treballa en els 
nostres CMS i desenvolupaments de productes perquè puguem 
aprofitar-nos d’eines com NewsWhip.

El joc en curs és seguir oferint més coses, més compromís, 
tenir una relació amb els usuaris del mercat. El joc que hem 
deixat enrere és amb el que hem realitzat una inversió en 
dades i la tecnologia necessària al seu voltant per tenir una 
intel·ligència de negocis superior, de manera que tinguem molt 
coneixements sobre aquest o aquell mercat.

5) Velocitat al mercat
Clarament, Hearst està profundament arrelat en la comunitat 
local, però, com competeix per compartir entre la velocitat 
del contingut i el consum de notícies de les xarxes socials?
Ha de tenir una relació directa amb el consumidor i arribar a ser 
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increïblement sofisticat en la seva orientació i servei als clients. 
Has de tenir alguna cosa per la qual val la pena pagar. Has 
de mirar enrere i pensar, què oferim als consumidors, perquè 
venen tots els dies? Així, doncs, l’última notícia podria ser una 
funció i un periodisme analític més profund, un altre.

Dit això, la nostra estratègia per a off-platform (cerca i xarxes 
socials) és doble. Aquestes plataformes globals no passaran el 
temps creant contingut local elles mateixes. Per tant, les estem 
utilitzant per a la seva distribució. Mark Zuckerberg se centra 
en la construcció d’aquestes comunitats i augmenta la qualitat i 
la rellevància de les seves ofertes, com ara grups de Facebook 
i Messenger, i aquestes són plataformes amb les que hi estem 
passant temps i publicant continguts.

A més, els nostres editors i productors utilitzen totes les eines 
disponibles per aprofitar la informació social per a les idees, 
cosa que els permet ser diferents i assegurar-nos que no ob-
tinguem rescat.

Ho han fet a través d’un ús acurat de les eines de les xarxes 
socials, però fins i tot més que això, a través de la selecció i 
l’elaboració de temes, basant-se en una comprensió real del 

que és interessant per a les persones. Això es pot determinar, 
en part, per veure què hi ha actualment a les xarxes socials i 
totes aquestes altres coses directament que pensa [Newswhip] 
tot el dia. Ara són usuaris potencials d’eines i dades.

Sovint, el personal de la informació digital saltarà una història 
que comença a guanyar diners en els paquets de les esferes 
socials i la farà escriure i empaquetar-se més ràpid que ningú. 
La velocitat al mercat juga un paper important. Una gran part 
del trànsit és impulsat per aquest instint, i l’instint es veu impul-
sat per l’experiència i la comprensió de les tendències.
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Com està afectant la situació catalana 
a la publicitat en mitjans?
Per Marketing News

Fa uns dies, enmig de la crisi política catalana, Seat va decidir 
paralitzar el llançament comercial i publicitari del seu nou mo-
del, precisament per la situació d’inestabilitat política. La com-
panyia, que tot i això manté el seu pla de producció del vehicle, 
frenava la comunicació del mateix, que tenia com a particula-
ritat donar a conèixer el nom del nou model, elegit per primera 
vegada pels consumidors. Aquesta decisió de l’automobilística 
és una mostra que la publicitat, també s’està veient afectada 
per l’anomenada crisi catalana, i no només en aquesta autono-
mia, sinó a tot el país.

La frenada de Seat no ha estat l’única que s’ha produït en les 
estratègies de comunicació i els plans de mitjans dels anun-
ciants. Encara que, segons han confirmat a Anuncios diferents 
professionals tant d’agències com de mitjans, no s’han produït 
“cancel·lacions massives”, sí hi ha hagut algunes que, “sense 
altra justificació, podrien deure’s a la inestabilitat de l’anomenat 
Procés”, comenta un els consultats, directiu d’un grup editor de 
revistes. En la seva opinió, la situació “no només va a afectar 
els anunciants de Catalunya, sinó a tots”, ja que “la incertesa és 
mala companya de la publicitat, a la qual li agrada l’estabilitat i 
la timidesa li impedeix aflorar en moments de futur incert “.

Seguint amb el sector de les revistes, un altre directiu explica que 
la situació “sí està afectant” i que, a més, “hi ha molt desànim”. I 
també preocupació perquè, en el moment de respondre a la nostra 
consulta, estaven pendents de resposta a diverses accions comer-
cials de diverses empreses “que ja s’han anat (han canviat la seva 
seu social de Catalunya a altres regions) o amenacen de marxar 
i que no estan prenent decisions amb la rapidesa que esperem”.

Encara que en molts casos no s’ha fet una valoració interna, 
l’experiència, continua un altre directiu de l’àrea mitjans, és que 
“s’estan endarrerint campanyes, sobretot pel que fa a imatge”. 
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Per citar alguns exemples, Gas Natural va minimitzar una cam-
panya corporativa durant quatre dies, després de la qual va tor-
nar a la normalitat; la campanya genèrica de Bimbo no arrenca-
va; també hi havia pendent un llançament de Laboratoris Lacer, 
i es va cancel·lar una campanya de Pastas Gallo, després de 
la seva decisió de traslladar la seva seu a Còrdova. Fins i tot 
en els mitjans s’esperava la històrica campanya del brindis na-
dalenc de Freixenet, que semblava retardar i que, segons hem 
explicat en Màrqueting News, serà realitzada per TBWA; Frei-
xenet, per cert, es queda a Catalunya.

Altres àmbits mediàtics
En altres àmbits mediàtics, com és el de la televisió estatal en 
obert, comentava un directiu d’una cadena que no s’estava no-
tant un canvi brusc ni una frenada en el mercat publicitari. “Per 
descomptat, a nivell inversió el seu efecte està sent moltíssim 
menys que a nivell del soroll social. Diguem que, si bé no està 
ajudant, tampoc ho està empitjorant significativament”. Reco-
neixia, això sí, que on sí s’estava notant un cert alentiment era 
en les campanyes de caràcter públic i anunciants més institu-
cionals. En un segon esglaó (ja més baix que aquests anterior-
ment descrits) estarien les empreses cotitzades en borsa, “ja 
que la inestabilitat política sol portar aparellat un comportament 

en borsa baixista”. I, finalment, admetia que algun llançament 
previst de sectors com automoció s’havia posposat.

Pel que fa al mitjà exterior, responsables d’una de les exclusi-
vistes explicaven que, precisament a partir de l’1 d’octubre, es 
va començar a sentir un cert retraïment, similar, expliquen, al 
que es produeix en períodes electorals, siguin de l’àmbit que 
siguin, que sempre produeixen un atrinxerament de la publicitat 
en el mitjà.

En l’àmbit de la investigació de mercats, comentava un pro-
fessional d’un institut, s’ha produït una paralització dels pro-
jectes internacionals amb camp específic per a Catalunya i, en 
general, “tot el que ve d’internacional porta diverses setmanes 
aturat”. És cert que, com apuntava aquest directiu, és “difícil 
atribuir-ho 100% al tema, però no m’estranyaria que hi tingués 
quelcom a veure”.

Fonts de la CCMA, per la seva banda, declaraven en les prime-
res setmanes d’octubre no haver notat cap impacte en la plani-
ficació: “Sí que hi ha hagut campanyes que s’han retardat i es 
planifiquen per d’aquí a quinze dies, però és una cosa que ens 
passa tot l’any, i quan hem preguntat al client per les raons, no 
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tenen res a veure amb el que s’està vivint “. Destacaven, això 
sí, l’evolució de l’audiència de TV3 que, “s’ha disparat i ha batut 
tots els rècords”. Un increment que “clarament està en relació 
als esdeveniments, amb dades rècord d’audiència dels informa-
tius i amb fets inaudits com que dels cinc programes més vistos 
a Catalunya, tots eren de TV3”. El màxim responsable d’una 
de les més importants agències de Barcelona, assenyalava, 
pocs dies abans de la DUI, que de moment i en el que afec-
tava a la seva companyia, no havien notat cap alentiment de 
l’activitat. “No ens ha afectat, tot i que sí sabem de produccions 
que s’estan parant, però no cancelant. La inestabilitat genera 
prudència i segur que s’estan posposant decisions. Però a no-
saltres no ens ha afectat. Estem en tres processos de selecció, 
el mercat està actiu”.
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Com verificar en un món (digital) ple 
de trampes
Per Miriam Redondo / 5W. Crónicas de larga distancia

L’essència del reporterisme internacional és viatjar lluny i trepi-
tjar terreny, però tot periodista –sobre tot el corresponsal- com-
bina avui aquesta idea amb els avantatges de documentar-se 
a internet. És un entorn de treball ineludible que també està 
ple de mines en forma de mentides. Algunes pautes i recursos 
poden ajudar a esquivar-les. Del “anar, veure i explicar-ho” a 
“veure, comprovar i compartir-ho”.

El nord-americà Andy Carvin  es va convertir en “el DJ de la infor-
mació” durant la Primavera Àrab (2011) per la seva habilitat per 

connectar successos i testimonis emesos amb molta distància 
geogràfica, donar-los un sentit de conjunt. Ha explicat que ho va 
fer treballant els contactes personals, i no només digitals, amb 
una gran comunitat tuitera que li aportava dades. El periodista de 
The Washington Post David Fahrenthold ha estat premi Pulitzer 
2017 per una investigació sobre les obres caritatives de Donald 
Trump que combinava indagació a Twitter i investigació tradicio-
nal. Són recordatoris importants que alguns recursos permeten 
contrastar aspectes de l’actualitat sense aixecar-se de la cadira, 
però el mètode d’un reporter hauria d’incloure parlar amb els pro-
tagonistes i testimonis de la notícia. Passen coses fora d’internet 
i no trobar alguna cosa en el ciberespai pot ser solament un fals 
negatiu. La xarxa exigeix a vegades sortir a fora.

Who: les fonts
La via més important per conèixer la naturalesa d’un contingut 
és fer-nos una doble pregunta sobre la font: quina persona o 
mitjà l’ha llançat? i qui li ha ofert a aquest emissor la informa-
ció? Si aquesta segona qüestió queda sense resposta, hi ha 
motius per dubtar, encara que el mitjà sigui de confiança.

Si la font és un compte ambigu de Twitter, serveis gratuïts com 
Foller.me  donen a conèixer quins són els seus temes de con-
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versa i etiquetes, amb qui interactua, a quines pàgines enllaça 
i quins patrons d’activitat i son presenta. L’ésser humà dorm: 
si tuiteja a tota hora i té un nombre molt elevat de missatges, 
pot tractar-se d’un bot (compte programat per llançar missatges 
propagandístics). Altres preguntes de suport per caracteritzar a 
l’usuari són: qui va ser el seu primer seguidor? (Firstfollower) i 
ha estat el primer a tuitejar aquesta informació o adreça? (First 
Tweet).

Patró d’activitat del compte @ TRUMP2016_FAN a Twitter. Foller.me

A Twopcharts s’observa de quines llistes és membre aquest 
compte i quin és el seu historial de comportament en els dos 
últims anys (¿es va crear fa ja mesos però va estar inactiva fins 
al moment de difondre massivament la seva actual missatge?). 
A Unfollowspy podria esbrinar si algú que diu ser expert en un 

país és seguit per una altra persona de la qual es tinguin més 
referències, per exemple un periodista de confiança a la zona.

Followthehashtag o Mentionmapp  ofereixen mapes de calor 
o de relacions per indagar en el lloc des del qual tuiteja un usua-
ri, visualitzar la seva xarxa de contactes o contrastar com s’ha 
contagiat la seva etiqueta (hashtag). Aquest tipus de serveis 
freemium solen estar en beta o es van dissenyar per a altres 
funcions com el màrqueting corporatiu, però ens poden orientar, 
són senzills d’utilitzar i no requereixen descàrrega. Per anàlisis 
més precises de caracterització geolocalitzada d’usuaris i ex-
pansió de tendències (trending topics) cal instal·lar programes 
d’anàlisi de xarxes que es basen en la captura massiva de tuits i 
la seva visualització. Un gran exemple de les seves possibilitats 
és aquesta investigació de Mari Luz Congosto sobre una cam-
panya digital de suport a Trump que es va atribuir erròniament 
a Rússia en les eleccions de 2016.

Per investigar a fonts a Facebook, és imprescindible Inteltech-
niques. L’aplicació parteix del número únic o ID que aquesta 
xarxa social adjudica a cada usuari i rastreja tot el que hagi 
confirmat en obert, moltes vegades sense saber-ho: familiars, 
continguts que li agraden, llocs visitats, etc. Un altre camí a 
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seguir a Facebook són les cadenes de cerca avançada, que 
responen a indagacions del tipus: “Fotos preses per persones 
procedents de X en el lloc I”. Poden utilitzar-se una vegada i 
una altra canviant els paràmetres.

Si la font és un lloc web, el registre ICANN Whois  ofereix dades 
sobre el posseïdor d’aquest domini. Una altra operació habitual 
és comprovar com era aquesta pàgina en el passat, per la qual 
cosa s’introdueix la seva adreça en Wayback Machine. Una ter-
cera opció és l’operador “- site”: utilitzat a Google, serveix per 
buscar referències externes a un web (per exemple, si és un web 
que s’ha tancat, permetria obtenir antic material republicat per 
altres internautes). L’expert Henk van Ess  va usar la següent ex-
pressió entre claudàtors, on la negreta és nostra, per recuperar 
fotografies d’un membre de la família ducal de Luxemburg durant 
l’època en què va cancel·lar el seu compte d’Instagram: [insta-
gram.com/tessy_de_luxembourg/ -site : instagram.com].

What: l’observació
La segona via per verificar és contrastar el contingut en si. 
Programes com FOCA operen amb els principals tipus de do-
cuments al web i serveixen per extreure les seves metadades 
(dades que descriuen aquest objecte documental i sempre 

l’acompanyen). Es requereix descàrrega i una mica de pacièn-
cia en la comprensió inicial, però poden ajudar amb aspectes 
essencials com l’autoria o xarxa d’origen d’un arxiu.

El material gràfic és el que sol plantejar més dubtes, tot i que 
també proporciona notables troballes. El congressista nord-
americà Aaron Schock va poder compaginar la seva tasca 
política amb intensos moments d’oci i esports de risc fins que 
els mitjans li van investigar. L’agència AP va verificar al detall 
les seves imatges a Instagram i les dates i llocs en què havia 
gaudit d’aquestes experiències per arribar a paral·lelismes pro-
blemàtics: les seves factures s’havien carregat al compte del 
contribuent . El polític va dimitir.

Els experts en verificació digital solen treballar amb el nave-
gador Chrome, per comptar amb moltes extensions que po-
den instal·lar-se per facilitar rutines recurrents. És el cas de 
Storyful Multisearch, que fes cerques simultànies en diverses 
destinacions diferents, o  FirstDraftNewsCheck, que recorda 
els passos per a la comprovació d’una fotografia o vídeo.

A un usuari que envia una imatge digital sempre cal demanar-
li l’arxiu original, així com possibles captures immediatament 
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anteriors o posteriors que es relacionin amb la que és objec-
te d’estudi. En funció de la càmera o telèfon intel·ligent que 
s’hagi utilitzat, les anomenades dades EXIF o metadades d’una 
imatge poden informar de quan es va prendre (dia i hora), on, 
amb quin dispositiu i sota quines preferències tècniques (Flash, 
obertura, etc.), aspectes tots aquells pels quals es pot pregun-
tar al suposat fotògraf per confirmar l’autoria. FOCA també ana-
litza dades EXIF, igual que altres serveis gratuïts en línia, com 
Imgops, amb moltes opcions, o Jeffrey’s Image, un clàssic 
molt fàcil d’utilitzar.

L’anàlisi d’Error Level Analysis o ELA fa seguiment dels píxels 
d’una imatge a la recerca de canvis abruptes d’aspecte sobre-
tot deguts a la pràctica del clonat. En Izitru  adverteixen si una 
imatge ha estat retocada. Cap d’aquestes dues eines és de-

terminant -Izitru pot donar la veu d’alarma només perquè una 
imatge hagi passat per diversos dispositius-, però com totes les 
empleades en verificació, poden contribuir a obrir o tancar vies. 
Per a exàmens fotogràfics més avançats, el servei de paga-
ment més reconegut és el de Four and Six .

Una altra obligació és torturar la imatge amb la mirada fins que 
confessi tots els seus secrets: ombres, reflexos, vestimenta, 
paisatge, clima, senyalització, matrícules, mobiliari urbà, forma 
de moure i parlar en el cas de vídeo... Tot això pot dir molt sobre 
la procedència i context de la notícia. Per entrenar la vista, es 
pot practicar amb aquest repte d’observació.

When: captar el moment
Des del tsunami asiàtic de 2004, un desastre en el qual van pro-
liferar els continguts generats per usuaris, no hi ha catàstrofe 
que no vagi acompanyada d’imatges falses. Apareixen animals 
fora del seu entorn natural, muntatges sensacionalistes i, so-
bretot, captures reals procedents de tempestes, inundacions o 
terratrèmols anteriors. El quan importa.

En el cas d’una notícia textual, buscar el seu títol a internet ja 
mostra si s’ha publicat abans. Els rumors solen repetir contin-
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guts alarmants modificant la seva localització: idèntic avís te-
rrorista en diferents ciutats d’un mateix país, per exemple. Si 
és possible, cal fer la cerca de comprovació en anglès a més 
de en l’idioma propi. És sorprenent comprovar com falsedats 
aparentment locals  tenen una llarga trajectòria internacional.

Una operació essencial per a les imatges és la recerca inversa, 
consistent en pujar aquesta imatge a la web o analitzar la seva 
adreça URL per veure si ja s’ha difós abans. L’operació pot re-
alitzar-se en Google Imatges, però l’extensió RevEye afegeix a 
més altres cercadors com el rus Yandex.com o el xinès Baidu.
com. A Instagram, hi ha diverses vies per concretar la data de 
publicació d’una fotografia.

Amb YouTube Data Viewer  fes cerques inverses de vídeo. 
Informa de la seva data d’aparició en xarxa i ofereix captures de 
pantalla característiques per poder buscar inversament cadas-
cuna d’elles. Una altra opció per datar un vídeo difícil o trobar 
altres de la mateixa escena que ho expliquin millor és retallar 
un element singular -paisatge, edifici, logotip i centrar la inves-
tigació inversa a ell. Nimbus és una bona extensió de captura i 
retallada de pantalla.

Quan el material sensible s’ha pres amb un telèfon mòbil o 
s’emmagatzema en ell, hi ha aplicacions que envien el contin-
gut a equips remots i esborren les seves petjades en l’aparell, 
com Eyewitness Project. Per recuperar aquests arxius sense 
permís (en una inspecció per part d’autoritats poc amistoses, 
per exemple) farien falta serveis molt avançats d’extracció.

Where: el lloc correcte
La pregunta “on” és una de les que està duent a verificacions 
internacionals de major ressò. Cal citar Eliot Higgins, un aturat 
britànic que va començar analitzant vídeos de la guerra siria-
na per curiositat per acabar convertint-se en un gran expert en 
geolocalització en conflictes. 

Qualsevol tipus d’arxiu -ja sigui un certificat, un selfie o una foto 
d’un torpede abandonat- serveix a la geolocalització si permet 
traçar un fil espacial, vincular persones o objectes amb encla-
vaments específics. Es tracta de veure si la informació que algú 
està aportant és congruent posada sobre un mapa. El Kremlin 
podia afirmar que no hi havia tropes russes al territori ucraïnès 
de Donbass però aquí estaven, geolocalitzades, les fotografies 
amateur preses pels propis soldats o les condecoracions di-
foses per les seves famílies a Rússia. El major protagonisme 
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el tenen les imatges per satèl·lit, i algunes oenagés estan fent 
un ús mestre de les mateixes. Amnistia Internacional  i Human 
Rights Watch les fan servir per revelar execucions massives, 
fosses comunes o desplaçaments violents de població en llocs 
com l’Iraq i el Sudan del Sud.

A iTouchMap  pot esbrinar la latitud i longitud d’una localitat 
per llançar després una recerca de tuits restringida a aquesta 
zona a Twitter o a Tweetdeck. Aquesta última eina permet crear 
múltiples columnes i personalitzar perquè busquin només tuits 
determinats (d’un únic lloc, que continguin imatges, etc.). Com 
a Facebook, el coneixement de certs operadors avançats per 
introduir en les caixes de recerca és d’utilitat.

Encara que la vista de carrer (Street View) i la vista en 3D ja 
estan disponibles a Google Maps, Google Earth, que reque-
reix descàrrega, és una eina encara més avançada de verifi-
cació. Es recorre sovint a la seva anàlisi històrica, comparant 
una imatge amb altres anteriors del mateix lloc per veure si co-
rrespon al moment actual, per avaluar nivells de destrucció o 
amb l’objectiu de trobar nous angles d’observació d’edificis o 
carrers. Google Earth també mostra la llum solar que té una 
zona a diferents hores del dia.

Un altre recurs cartogràfic interessant és Wikimapia, on és 
possible buscar per categories com “Mesquita”. Davant d’una 
notícia d’última hora pot ser útil visualitzar instantàniament tots 
els temples d’una localitat (o estadis, o hospitals...) si tot just se 
sap que el succés s’ha donat en aquest tipus d’instal·lació, amb 
l’objectiu d’anar reduint escenaris. 

Why: els motius
Aquesta és la pregunta més difícil de contestar. Psicològica-
ment, darrere d’una falsedat pot haver-hi un bromista, un ego-
cèntric que gaudeixi ridiculitzant un mitjà o un psicòpata que 
vulgui acovardir a un opositor. El grau d’intencionalitat marca la 
diferència a la cinta mètrica de les mentides. A un extrem, la in-
formació que confon pot partir d’una innocent afirmació errònia; 
al centre es trobaria la crítica esbiaixada i conscient contra un 
personatge públic que es vol enderrocar; i a l’extrem de més so-
fisticació es troben les campanyes de propaganda automatitza-
da  de partits polítics o governs, que recorren a bots i trolls per 
agitar processos electorals o eliminar el pensament dissident.

És important que el periodista (i el públic) sigui conscient d’aquesta 
varietat de motius per mantenir el sa costum de l’escepticisme. So-
bretot perquè el “biaix de confirmació” porta a abaixar la guàrdia 
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https://itouchmap.com/latlong.html
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davant informacions que avalen les creences pròpies, i perquè les 
bombolles d’afinitat en què ens bressolen els algoritmes de les 
xarxes socials dificulten el pensament alternatiu.

Fins i tot una campanya ben intencionada pot provocar una bola 
de neu de desinformació. En 2014 es va convertir en tendència 
mundial el vídeo “Syrian hero boy”. Mostrava a un noi salvant 
a una petita de les bales a Síria, però en realitat eren actors 
conduïts per un equip de cineastes noruecs que van gravar a 
Malta. L’objectiu era conscienciar sobre la situació dels nens 
en la guerra. La por també té un paper rellevant: el gener pas-
sat, alguns mitjans van llançar la notícia que un supermercat 
d’Orense havia patit un atac gihadista. L’assaltant va cridar en 
basc; algú va entendre Allahu Akbar.

Com més grans són aquestes mentides, més ingressos propor-
cionen, ja que els titulars estrambòtics atreuen visites i per tant 
publicitat. Per això han aparegut llocs que imiten mitjans de co-
municació i l’únic propòsit és la generació de les anomenades 
“notícies falses” per fer negoci. Ja hi ha directoris/cercadors de 
llocs falsos, però cap consolidat encara com a referent univer-
sal. Alguns sí tenen gran credibilitat en països concrets, com el 
francès Décodex, de Le Monde, que recopila 600 llocs sospito-

sos. I sempre es recomana consultar la base de dades de Sno-
pes.com, que fa més de vint anys que està desmuntant rumors.

En col·laboració amb entitats especialitzades, Facebook ja adver-
teix de notícies controvertides, i Google ha començat a adjuntar 
aclariments a alguns resultats polèmics de les seves recerques. 
És un moment canviant i cada dia es coneix alguna novetat de 
verificació digital aplicable al periodisme internacional. Les seves 
possibilitats només acaben de començar. Per això el consell és 
utilitzar els recursos presents, però sobretot actualitzar-los seguint 
als experts: un dels principals és el col·lectiu FirstDraftNews. 
Aquí s’ofereix una llista internacional d’especialistes en verificació.

Llegir-los permetrà perfeccionar els protocols i també aprendre 
alguna cosa sense la qual aquest text quedaria coix: l’error és 
possible fins i tot quan se segueixen els passos indicats. I si 
això succeeix, cal reconèixer-ho sense amagar la decisió sota 
la catifa. Cap dels programes proporcionats aquí és concloent 
per si mateix; molts són imperfectes i n’hi ha altres alternatius. 
Els periodistes tampoc són infalibles i el seu públic adult ho 
sap. El que no perdonaria mai un lector és que, en temps de 
guerra descarnada a la mentida, el seu periodista de capçalera 
mostrés falta de transparència.
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Encara que tu no ho sàpigues
Per Gonzalo Giráldez / El Mundo

  
Llegir el diari al costat del cafè del matí. Encendre la ràdio de 
camí a la feina. Ficar-me en la versió digital dels diaris a mig 
matí. Posar el comunicat en el menjar. I veure a Ana Blanco 
cada nit durant anys resumir les notícies del dia. Ho reconec, 
sóc animal en perill d’extinció. És el que diuen els últims estudis 
sobre l’hàbit de consum d’informació dels espanyols.

Segons l’AIMCC set de cada deu consideren a internet com la 
seva principal font d’informació i les xarxes socials són esmen-
tades per gairebé un 57% dels internautes quan se’ls pregunta 
per la seva manera habitual d’informar-se. Un altre estudi de la 

Universitat de Navarra (Digital News Report 2017) sosté que 
les xarxes socials i els blocs creixen a ritmes exponencials com 
a mitjans preferits de notícies, superant a les webs, a les aplica-
cions de diaris i revistes i com no, als mitjans tradicionals com 
la televisió i la ràdio. Què dir dels diaris en paper.

Si agafes a un millenial per banda i li preguntes on s’informa et 
dirà que bàsicament a Facebook. Si té uns anys més igual afegeix 
Twitter. Si té menys oblida’t de tot el que no vingui d’un Influencer, 
amb perdó del WhatsApp del grup de torn. Però el que pocs saben 
-o almenys desconeixen citar quan se’ls pregunta- és que darrere 
de tot segueixen els mateixos generadors de notícies: els mitjans 
i periodistes. En realitat són els mitjans de comunicació tradicio-
nals (diaris, ràdios, televisions, revistes...) i els periodistes que hi 
treballen els que estan darrere de la creació d’aquests continguts, 
ja sigui en forma de notícia, reportatge o entrevista. Qui si no us 
narraria en viu la caiguda de Damasc? Un corresponsal de guerra 
o La Veïna Rossa? Qui si no anava a investigar el cas de corrupció 
, Un periodista d’investigació o Mark Zuckerberg?

El problema perquè la majoria dels que pensen que ja només 
internet i les xarxes els informen, és que els mitjans de comuni-
cació han perdut el control de la distribució. Emily Bell, directora 
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de l’àrea de periodisme digital de la Universitat de Columbia 
assenyalava en el seu llibre Facebook s’està menjant el món 
que plataformes i empreses com Google, Apple, Facebook, 
Amazon o Twitter s’han tornat tan poderoses en termes de dis-
tribució que arriben a controlar qui publica què i com es mone-
tiza aquesta publicació. Afegiria més. Han aconseguit que tots 
o gairebé tots creem que són els autors de la informació, quan 
en realitat són mers distribuïdors.

Són els mitjans i els periodistes que hi treballen els que se-
gueixen investigant per assotar al poder, els que segueixen 
jugant-se-la en conflictes de tota mena i els que segueixen en 
la mesura dels possible tractant d’informar-se amb rigor les 24 
hores del dia tot i la immediatesa que exigeix un panorama me-
diàtic protagonitzat per Internet i les xarxes. I dic tot això perquè 
el regnat del clic, el titular a cop de tuit i la carrera per veure 
qui arriba abans, només fa que els mitjans es col·loquin cada 
vegada més al nivell de les xarxes, perdent la seva essència i 
sentit que no és altre que el d’informar amb veracitat i rigor. Si 
es perd aquesta perspectiva acabarem per explicar que Podem 
va prohibir les processons, que Albert Rivera recuperarà la mili 
per als ninis i que François Hollande va patir un infart després 
dels atemptats de París. Tot van ser notícies falses.

Encara que tu no ho sàpigues, seguiràs consumint informació 
de qualitat feta a redaccions professionals, amb gent amb criteri 
periodístic i ètic, amb una forta inversió i amb una certesa que 
el seu treball val la pena perquè té, a més, un paper social. 
Encara que tu no ho sàpigues els mitjans t’acompanyen les 24 
hores del dia per donar-te una informació veraç i de qualitat, al 
marge de qui te la posi a la mà.
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