
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

17/11/2017

n
ú

m
e

ro 244

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: 275 editors i professionals del sector inscrits a la 6a Jornada Internacional de Mitjans de Proximitat
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La supervivència dels mitjans està més enllà del model de negoci tradicional

COMUNICACIÓ DIGITAL
La confiança en mitjans generalistes es desploma a Espanya. Auge de pàgines web especialitzades

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Saps que les teves galetes han caducat?

NOVES EINES
Matemàtics, els nous reeixits dels mitjans digitals

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La Llei de Transparència necessita d’una reforma a fons si vol ser útil a la societat

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Antonio Fernández-Galiano: “Els mitjans són responsables davant l’auge del populisme”
TRIBUNA: Com està afectant la crisi de Catalunya a les audiències de televisió?
ENTREVISTA: “És important que les redaccions integrin des de ja la cobertura mòbil a la feina diària”
ANÀLISI: “Cap model de galetes”: Com estan actualment els editors americans de premsa local i es preparen per al futur
DOSSIER: Per què els mitjans haurien d’elaborar més formats gamificados: 10 casos d’èxit
OPINIÓ: Els mitjans tremolen davant la nova política europea de protecció de dades
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275 editors i professionals del sector 
inscrits a la 6a Jornada Internacional 
de Mitjans de Proximitat

El proper dimarts 21 de novembre a partir de les 9.30h La Pe-
drera es convertirà en el punt de trobada internacional d’experts 
en periodisme i mitjans de proximitat. La 6a Jornada compta 
amb 275 inscrits, la gran majoria editors i professionals de mi-
tjans d’informació de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i 
Andorra.

Un any més l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Co-
municació) organitza la Jornada Internacional de Mitjans de 
Proximitat que enguany arriba a la seva sisena edició. L’acte 
tindrà lloc el 21 de novembre a partir de les 9.30 i durant tot el 
dia a l’Auditori de La Pedrera i han confirmat la seva assistència 
més de 270 editors, periodistes, dircoms, experts en publicitat, 
professors universitaris i altres professionals vinculats amb els 
mitjans de proximitat, impresos i digitals.

Experts internacionals i nacionals exposaran els nous avenços 
en el sector i com fer-ne front als reptes de futur. Damian Rad-
clliffe, analista digital i Lars Rosenblad, periodista i director ge-
neral i cofundador de Morgan Digital, ens explicaran la situació 
de la premsa local als EUA i als països nòrdics respectivament. 
Ismael Nafría, periodista durant 8 anys del grup Godó i consul-
tor especialitzat en mitjans digitals, ens donarà a conèixer les 
“Lliçons del The New York Times per a la premsa de proximitat” 
després d’haver passat un any als Estats Units estudiant el seu 
model de negoci.

Les tendències i la innovació digital continuen sent dos dels 
grans reptes del periodisme de proximitat que tractaran: Ro-
salía Lloret, directora de Relacions Internacionals de la Onli-
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ne Publishers Association Europe i assessora independent 
d’estratègia i transformació digital a Espanya i LATAM; Genís 
Roca, consultor de negoci amb focus en resultats i canvi digital; 
Sílvia Majó-Vázquez, investigadora de la Universitat d’Oxford; 
i Pepe Cerezo, expert en noves tecnologies i la transformació 
digital, que parlarà de “Publicitat programàtica, una oportunitat 
per als mitjans”.

El nou periodisme també tindrà cabuda a la jornada, Eva Do-
mínguez, experta en periodisme immersiu, abordarà “Els reptes 
d’informar amb realitat augmentada, el projecte NUSHU”, on 
podrem veure exemples de la seva aplicació. I el món de les 
universitats analitzarà cap on està evolucionant el periodisme 
teòric de la mà de la Dra. Carmina Crusafon (UAB), el Dr. An-
dreu Casero (UJI) i el Dr. Lluís Costa (UdG).

A la Jornada assistirà la Sra. Mercè Conesa, presidenta de la Di-
putació de Barcelona, la Sra. Águeda Bañón, cap de comunicació 
de l’Ajuntament de Barcelona, un representant de la Generalitat 
de Catalunya i el Sr. Ramon Grau i Soldevila, president de l’AMIC.

Aquesta trobada internacional, que organitza l’Associació de 
Mitjans d’Informació  Comunicació (AMIC), formada per 295 mi-

tjans associats, és un esdeveniment professional que conver-
teix, per sisena vegada,  la ciutat de Barcelona en una veritable 
capital de la premsa i dels mitjans digitals de proximitat.

Per un periodisme digne!
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va organitzar diven-
dres passat una jornada amb l’objectiu d’analitzar, debatre i 
reflexionar sobre les causes i conseqüències de la precarie-
tat laboral en la professió, a més d’abordar les possibles solu-
cions. La trobada va finalitzar amb la presentació d’un Manifest 
contra la precarietat laboral i el periodisme digne, el Manual 
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de Bones Pràctiques per a la contractació dels periodistes a 
l’administració i la campanya #GratisNoTreballo, amb la que es 
vol conscienciar dels abusos que aboquen a la precarietat dels 
periodistes.

La iniciativa va sorgir de les conclusions del sisè Congrés de 
Periodistes de Catalunya, celebrat tot just fa un any, amb la 
voluntat d’analitzar amb el sector les inestables condicions la-
borals que viuen molts professionals del periodisme i la comu-
nicació. 

El fet que una bona part dels periodistes es trobin en una situa-
ció precària no vol dir que s’hagi d’acceptar i normalitzar aques-
ta realitat. Tal com va recordar durant la inauguració la degana, 
Neus Bonet, “cal garantir unes condicions laborals dignes perquè 
un periodisme precari deixa la ciutadania molt coixa de demo-
cràcia”. I també ho va advertir el fotoperiodista Samuel Aranda, 
perquè “la societat ha perdut la confiança en els mitjans de co-
municació, de manera que hem de ser més durs que mai a l’hora 
per protegir la nostra credibilitat i defensar el periodisme”.

Amb aquesta premisa, des del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya es considera que el periodisme “low cost” és inacceptable 

i per aquest motiu va recollir la proposta dels professionals de 
la informació que reclamen treballar per fer front a la precarietat 
laboral. Una vegada més va quedar clar que la precarietat labo-
ral en el món del periodisme existeix i és greu. Si més no així 
ho van posar de manifest les dades de l’enquesta de Report.
Cat, el setmanari digital del Col·legi, que va presentar l’Adrián 
Caballero, i on s’assenyala que un 71% dels periodistes que 
treballen en mitjans a Catalunya es considera en situació pre-
cària. Un aspecte que corroboren també les dades de l’informe 
“A tant la peça”, que va presentar l’Elisenda Rovira, de Mèdia.
Cat, on es posa de manifest que el problema no només son els 
baixos preus per peça que cobren els autònoms que es paguen 
sinó també el temps que es triga a cobrar-los.

La precarietat, però, no significa només baixos salaris. Ho deia 
a l’inici de la Jornada el secretari general de la Federació Eu-
ropea de Periodistes, Ricardo Guitérrez, que recordava que 
també significa uns horaris laborals més llargs, un volum de fei-
na cada vegada més gran, més estrès, treballadors a qui se’ls 
demana fer tasques per a les quals no estan formats, falta de 
personal i pèrdues de lloc de treball, entre d’altres.
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Les cares de la precarietat
Una de les exposicions més punyents, sens dubte, va ser conèi-
xer de primera mà les diferents cares de la precarietat. Espe-
cialment dels periodistes freelances i autònoms. Les periodis-
tes Agnès Llorens i Maria Garcia van explicar com hi ha casos 
en què han de combinar tres, quatre o cinc feines per arribar a 
finals de mes, com s’han de pagar elles mateixes el material per 
treballar, com es queden sense vacances, com treballen més 
hores que un rellotge i com a vegades els sous son tan baixos 
que acaben pagant per treballar, de manera que la sensació 
d’“estar cremat” és cada cop més intensa. En David Meseguer 

va recordar la figura del “periodista orquestra”, que ha d’estar 
agafant notes mentre grava, fa fotos i actualitza les xarxes so-
cials i l’Eddy Kelele va evidenciar el cas dels fotoperiodistes. Un 
sector especialment afectat per la inestabilitat, les imatges que 
es distribueixen gratuïtament i la falta d’unes tarifes bases que 
permetin assegurar un mínim vital. També l’ex-corresponsal a 
l’Afganistan Mònica Bernabé va recordar l’alta factura personal 
que paguen molts periodistes, especialment les dones, que so-
vint sacrifiquen la seva vida personal per la vida professional, 
com per exemple, la renúncia a la maternitat. Perquè com va 
recordar Isabel Muntané, la precarietat té cara de dona, ja que 
segueixen existint diferències entre homes i dones a tots nivells 
–salarial, de responsabilitat, en l’especialització, en els espais 
d’opinió- malgrat que les dones cada cop tenen més formació 
en el mon de la comunicació.

Quins són els reptes i les solucions?
Des de les Facultats de Comunicació de la UAB i la URL, Ma-
ria José Recoder i Carme Basté van fer una pinzellada de la 
situació a les universitats, en un context en què tenim 500 nous 
graduats en periodisme cada any que el mercat de treball no 
pot absorbir, o com a mínim fer-ho d’una manera digna. I des 
del Sindicat de Periodistes, Ramon Espuny va posar sobre la 
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taula la manca de blindatge legal, especialment en el cas dels 
col·laboradors i autònoms, i la necessitat de superar les divi-
sions i mostrar una posició comuna.

Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ara fa un any, 
es va posar en marxa un Grup de Treball sobre la Precarietat 
que ha realitzat una sèrie de propostes encaminades a millo-
rar la situació dels periodistes sabent que és un dels princi-
pals problemes de la professió, però també que és un tema 
d’enorme complexitat. Es tracta d’evitar les conseqüències que 
té tot plegat en la qualitat del periodisme: menys periodisme 
d’investigació, més sensacionalisme, notícies menys contrasta-
des, amb menys context, un periodisme menys crític…

Campanya #GratisNoTreballo
Un dels principals problemes que travessa la professió són 
les ofertes laborals que proliferen amb sous i condicions inac-
ceptables. Per aquest motiu durant la Jornada es va presentar 
aquesta campanya engegada pel Col·legi on tots els professio-
nals del periodisme i la comunicació poden denunciar les ofer-
tes abusives a gratisnotreballo@periodistes.cat. Posteriorment 
seran analitzades pel mateix Grup de Treball i, si cal, denun-
ciades públicament a les xarxes socials amb l’etiqueta #Gratis-

NoTreballo. No deixa de ser una mesura més per conscienciar 
empreses, mitjans de comunicació, i societat en general, de la 
precaria situació laboral de molts periodistes actualment. 

Manual de Bones Pràctiques per a la contractació a les Ad-
ministracions Públiques
El Grup de Treball de Gabinets del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya va elaborar i presentar durant la Jornada un docu-
ment de bones pràctiques, específic per a la contractació de pe-
riodistes per als gabinets i departaments de premsa i comunica-
ció de les diferents administracions públiques. Des del Grup es 
va explicar que s’ha fet perquè sovint les places públiques no 
es cobreixin amb els perfils professionals adients i competents 
i que aquests llocs de treball, una vegada coberts, no encaixen 
en el vigent sistema de cossos i escales de funcionaris i treba-
lladors públics, ni pel que fa a les tasques que es desenvolu-
pen, ni a les retribucions que es perceben.

Manifest per un periodisme digne
Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, finalment, cons-
tatant amb preocupació com les condicions laborals dels pro-
fessionals han empitjorat paulatinament en els darrers anys, va 
presentar durant la Jornada un manifest des d’on reivindicar 
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l’exercici del periodisme en condicions dignes. “Perquè ente-
nem que la feina dels periodistes és un dels pilars que apuntala 
una societat plural i democràtica, ja que la informació veraç i 
contrastada és imprescindible perquè la ciutadania pugui de-
cidir lliurement el seu futur”. (Foto: El quadern del Periodista)
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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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La supervivència dels mitjans està 
més enllà del model de negoci 
tradicional
Per Dircomfidencial

El nivell d’inversió publicitària en mitjans digitals no arriba per 
proveir un sector en contínua expansió. La publicitat segueix 
creixent, però vuit de cada deu nous euros que s’inverteixen 
van a parar a les arques de Facebook i Google. Aquesta re-
alitat, de sobres coneguda, ha portat els mitjans ha explorar 
noves vies d’ingressos, viables i sostenibles, sense perdre de 
vista la matèria primera de la informació.

Pepe Cerezo ha elaborat per a l’agència Evoca “A la recerca del 
model de negoci”, estudi que recorre, a través d’un centenar de 
casos, el que no ha dubtat a definir com “el més gran desafia-
ment al qual s’ha enfrontat el sector en el seu història”. Desa-
fiament que va venir de la mà de la digitalització i està obligant 
a les companyies editorials a innovar i arriscar en la recerca 
d’aquests nous models.

L’estudi comença assegurant que els dos models tradicionals 
-publicitat digital i pagament de continguts- “s’han mostrat ma-
nifestament insuficients per a la sostenibilitat de la gran majoria 
de les empreses periodístiques en línia”. Això ha portat a molts 
mitjans a perseguir la diversificació en el negoci, que segons 
Raju Narisetti, CEO de Gizmodo Media Group, s’hauria dividir 
entre tres i sis fonts.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Molts dels models sorgeixen com una evolució d’altres ja exis-
tents, encara que han d’anar acompanyats d’un canvi cultural 
en el mitjà. Ara bé, el treball desenvolupat per Cerezo conclou 
que “no totes les organitzacions serveixen per a tots els produc-
tes, ni viceversa”.

Butlletins de notícies.- Per exemple, la capacitat que pugui 
tenir una publicació per desenvolupar eines tecnològiques serà 
inferior a la d’una companyia dedicada a la creació de butlletins 
de notícies, com Inside o The Skimm. Referent a això, el negoci 
de les newsletter es troba en plena expansió i avui per avui està 
sent molt recorregut pels digitals, si bé en la majoria dels casos 
no acaben d’explotar correctament el seu potencial.

Creació de marca.- L’anterior entronca amb la fidelització 
d’una major base d’usuaris. I, al seu torn, es relació amb la ne-
cessitat dels mitjans per construir marques més recognoscibles 
i creïbles que es converteixin en actius per si mateixes . “Per 
això, tota la feina que es realitzi en els atributs de la marca per 
millorar el seu posicionament és poc”, sosté l’estudi de Evo-
ca. Un treball que ha d’anar alineat amb el canvi de cultura en 
l’organització, cap a un model més flexible i dinàmic.

Verticals.- D’altra banda, la recerca de targets especialitzats 
es planteja com una altra oportunitat de negoci, sempre que no 
estan excessivament explotats però despertin un interès econò-
mic. Aquí és on s’explica la proliferació de verticals tecnològics, 
de viatges o culinaris, etc. Com el cas de Politico, que després 
de néixer i créixer a Washington està intentant exportar el seu 
model a Europa.

Aliances.- Donada la difuminació de les barreres competitives, 
cada vegada més capçaleres digitals opten per trenar aliances 
amb altres, encara que es tractin de publicacions competidores. 
Aquest fenomen ha estat molt popular a Espanya, on fa una 
mica més d’un any es va assistir a un ball d’acords comercials i 
editorials entre nombrosos mitjans.

Segons l’estudi, en aquest context s’explica el naixement d’un 
nou concepte, la “cooperació-petició” (o “coopetència”), defini-
da com la col·laboració entre competidors. En aquest sentit, “la 
necessitat d’arribar a una entesa entre les plataformes de dis-
tribució i els creadors d’informació està donant ja nous models 
de relació que encaixarien sota aquesta categoria. A més, el fet 
que es doni entre competidors naturals facilita el desenvolupa-
ment d’altres negocis, com el comerç electrònic.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Cap a una empresa de serveis.- L’economia digital s’orienta en 
el model de serveis, que representa una de les direccions cap 
a les quals han de dirigir-se els mitjans digitals. Aquesta trans-
formació li permetria oferir, a més d’informació, altres propostes 
de valor afegit, com el subministrament de dades, l’assessoria i 
consultoria, la formació, o el màrqueting, conclou l’estudi.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe íntegre 
de Pepe Cerezo “A la recerca del model de negoci”. Només cal 
CLICAR AQUÍ

Pot sobreviure un mitjà digital sense 
Google?

Ningú nega que l’estat de con-
sumació en què es troba el pe-
riodisme s’explica, en part, per 
l’ensorrament del mercat publi-
citari i la irrupció de les noves 
tecnologies. Però la professió 

també deu molt del seu fràgil situació a “la independència del 
criteri informatiu”, la progressiva desaparició de la figura de 

l’editor i, no menys important, “la megalomania” que va captivar 
a certs grups de comunicació  abans de la crisi. És la crítica 
que va fer José Antonio Zarzalejos de la professió a la taula ro-
dona Periodisme de qualitat i qualitat democràtica, organitzada 
aquest dimarts a la Associació de la Premsa de Madrid. El pe-
riodista va completar el seu diagnòstic indicant que els mitjans 
han perdut la capacitat d’influència i de prospecció.

L’altre integrant de la taula, Casimiro García-Abadillo, va desplaçar 
la seva anàlisi al moment actual i el va centrar en les traves que 
ha aixecat la revolució tecnològica al voltant dels mitjans digitals. 
“Avui un diari digital no pot sobreviure sense posar-se de genolls 
davant de Google”, va assegurar el director de El Independiente 
sobre el conegut duopoli tecnològic integrat per Facebook i Goo-
gle, que junts controlen prop del 90% de la publicitat digital mun-
dial. Garcia-Abadillo va posar èmfasi en el fet que, ara per ara, és 
la principal amenaça dels mitjans digitals. “Si Google no et vol fer 
el favor, tu no vius”. I va estendre aquesta realitat a tot el pla mun-
dial en afegir que “hi ha dues o tres companyies tecnològiques que 
marquen les regles de joc als diaris de tot el món”.

Aquesta situació d’extrema dependència es veu agreujada per 
l’escassa qualitat de la informació i l’augment de sectarisme 
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Aquesta xifra indica el risc del producte; 
1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

1 / 6
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Family 

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de 
Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import 
garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat 
de crèdit.

1. Promoció vàlida fins al 29-12-2017 o fins que se n’exhaureixin les existències (7.500 unitats). Per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, 
i amb 12 mesos de permanència d’aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. Aquesta promoció 
consisteix en una subscripció a la plataforma OTT beIN CONNECT fins al 31-7-2019. Promoció vàlida només per a clients nous de la plataforma. En cas d’incompliment, es cobrarà una penalització de 240 €. No acumulable a altres 
promocions de domiciliació de nòmina que s’hagin fet després de l’1-1-2016. No hi ha retribució en efectiu. 2. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client tingui la nòmina domiciliada a l’entitat amb un import mínim de 600 €, 
pagui tres rebuts al trimestre o faci tres pagaments amb targeta al trimestre i utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, 
sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. NRI: 2085-2017/09681 

Treu tot el partit de la nòmina a CaixaBank: aconsegueix dues temporades de beIN CONNECT i viu en família el 
millor futbol nacional i internacional, en directe i a la carta, en format HD i des de qualsevol dispositiu. Aprofita 
tots els avantatges de formar part de la gran família del futbol.

Porta’ns la nòmina

i viu el millor futbol

aquesta temporada... i la següent 

AMIC 182x122 CAT.indd   1 25/10/17   17:26
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en els mitjans. “Si no recuperem aquesta pulsió del bon perio-
disme estem condemnats a una societat totalment intransigent 
controlada per persones ocultes”, va asseverar García-Abadi-
llo, que va dir que es rebel·la contra això i amb l’atomització 
que domina actualment el panorama dels mitjans digitals. “A 
Espanya hi ha més de 500 webs d’informació generalista”, si-
tuació que, al seu parer, resulta “insostenible” i provocarà que, 
en el curt i mitjà termini, continuïn produint-se expedients de 
regulació d’ocupació i precarizaciones en la professió. Els dos 
conferenciants van coincidir en que el mercat mediàtic actual es 
dirigeix a un escenari de “concentracions i fusions” que aporti 
múscul financer als grups i posi fi a la seva fragilitat financera. 
Una cosa que, en opinió de Zarzalejos, els resta credibilitat i 
independència. (de Dircomfidencial)

Prisa ha comunicat a la CNMV  unes 
pèrdues de 55 milions d’euros el 
tercer trimestre 
Aquest resultat de Prisa suposa tornar als números vermells 
després de deixar enrere els 14 milions d’euros que va guanyar 
en el mateix període de l’any passat. Entre els mesos de gener 

i setembre, l’editor de mitjans com El País i la cadena SER va 
facturar 893 milions d’euros. Aquesta quantitat se situa un 0,4% 
per sota dels 897 milions d’euros en ingressos que va registrar 
el 2016.

El negoci de la premsa segueix caient (-9,6%), fins a generar 
uns ingressos d’explotació de 157.400.000 d’euros enfront dels 
174,1 de l’any passat. Per partides, la circulació d’exemplars ha 
accelerat el seu ritme de caiguda (-13,5%) i la publicitat (-9,2%) 
manté una alta exposició al suport paper. En aquest sentit, els 
ingressos publicitaris a Internet van créixer un 3,3% fins a arri-
bar als 33.200.000 d’euros, augment contrarestat pels no digi-
tals, que van descendir un 15,1%.

Prisa hauria iniciat converses amb altres grups per desprendre’s 
de la seva planta d’impressió després d’haver comunicat a la 
plantilla de Pressprint un ERO que afectarà uns 80 treballadors 
a Madrid. Segons informa El Espanyol, fa setmanes que nego-
cia amb Vocento però no acaben d’arrodonir alguns aspectes 
derivats de la integració, ja que tant El País com la resta de ca-
pçaleres del grup passarien a imprimir-se en la mateixa planta 
que ABC. (d’AEC)
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Manuel Polanco, nou president de PRISA 
en substitució de Juan Luis Cebrián

L’actual vicepresident del grup PRISA, Manuel Polanco, serà el 
nou president de la companyia en substitució de Juan Luis Ce-
brián, qui romandrà en el càrrec fins al pròxim 31 de desembre. 
Així ho ha proposat el mateix Cebrián durant la celebració de 
la Junta General Extraordinària d’Accionistes del grup PRISA, 
que s’ha celebrat aquest dimecres 15 de novembre a la Casa 
d’Amèrica de Madrid. Els accionistes han acordat també ratifi-
car el nomenament per cooptació amb la qualificació de con-
seller executiu de Manuel Mirat Santiago (conseller delegat), 
realitzat pel Consell d’Administració el passat 30 de juny.

Manuel Polanco és vicepresident de PRISA i president de PRISA 
Audiovisual, havent desenvolupat tota la seva carrera professional 
en el grup. Així mateix, Polanco és conseller de PRISA des de 2001 
i membre de la seva Comissió Delegada des de 2008. Al juliol de 
l’any 2012, el Consell d’Administració de PRISA va nomenar pre-
sident executiu Juan Luis Cebrián (1944), en substitució d’Ignacio 
Polanco, al qual el Consell va acordar en la mateixa reunió distingir 
amb la presidència d’honor del grup de comunicació. (d’AEC)

Grup Godó nomena Albert Gimeno 
cap de Comunicació

El president del Grup Godó, Javier Godó, ha nomenat  Albert 
Gimeno com a nou director de comunicació, un càrrec vacant 
des de 2013, quan Màrius Carol va ser situat com a director 
de La Vanguardia. Els Godó situen Albert Gimeno al capda-
vant del departament de comunicació del holding empresa-
rial amb la intenció de llimar la imatge de col·laboració amb 
l’independentisme que s’ha estès per tot Espanya en els úl-
tims mesos. Javier i Carlos Godó, president i conseller delegat, 
respectivament, han encomanat a qui va ser dircom de Jorge 
Fernández Díaz reforçar l’anomenada operació Espanya, que 
passa per convertir La Vanguardia en la seva versió digital en 
un mitjà més desenganxat de Barcelona.

Gimeno compta amb una llarga experiència periodística. Des 
que el 2014 va cessar com dircom del Ministeri de l’Interior ha-
via tornat al grup mediàtic en funcions de biaix més empresarial 
que periodístic. Ara, el professional de 53 anys ha pres el timó 
de la comunicació i la imatge de marca del grup de comunicació 
amb seu central a Barcelona en un moment delicat per al seu 
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futur. L’ascens de Gimeno a la direcció de comunicació ha estat 
interpretat en clau interna com una promoció de les genera-
cions periodístiques més obertes a la transformació del grup, 
davant dels que es mantenen en el si del grup d’empreses en 
posicions més immobilistes. (d’AEC)

Fernando de Yarza López-Madrazo, 
reelegit president de l’Associació 
Europea d’Editors de Premsa
Fernando de Yarza López-Madrazo ha renovat el seu mandat 
al capdavant de l’Associació Europea d’Editors (News Media 
Europe), organització a la qual pertanyen més de 2.100 mitjans 
de comunicació europeus. De Yarza López-Madrazo, vicepresi-
dent d’AMI i president de Henneo (Heraldo de Aragón, 20 minu-
tos i La Información, entre d’altres), ja ostentava el càrrec des 
de la creació de l’organització europea al gener de 2016.

El president reelegit vol continuar posant en valor l’activitat 
dels mitjans d’informació espanyols i la dels seus periodistes. 
Segons Fernando de Yarza, “la tasca que realitzen en la con-
cepció d’una societat ben informada és imprescindible” i per 

tant vol que Europa reconegui “la qualitat i el rigor periodístic 
d’Espanya”. (d’AEC)

La FAPE denuncia tracte discriminatori 
amb els graduats en Periodisme 

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), 
la major organització a nivell estatal que representa la profes-
sió, manifesta el seu suport a la “Plataforma de Periodistes 
Docents” i a tots els llicenciats/graduats en Periodisme i Co-
municació que s’han vist afectat per una situació de desigual-
tat i greuge comparatiu després de l’aplicació del Reial Decret 
665/2015, que impedeix a aquests professionals, tot i haver re-
alitzat el Màster Universitari de Professorat (MAES) o el Curs 
de Capacitació Pedagògica (CAP), impartir classes de Llengua 
Espanyola i Literatura o Llengües Estrangeres amb la pertinent 
acreditació en Educació Secundària, Batxillerat i Formació Pro-
fessional en centres concertats i privats, tal com venien fent-ho 
des de l’any 1995. Amb aquesta postura, la Federació s’alinea 
amb la tesi mantinguda des dels col·legis professionals de pe-
riodistes.
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També es dóna la circumstància que algunes universitats, tant 
privades com públiques, segueixen mantenint i impartint el 
Màster Universitari de Professorat (MAES). I, a més, publici-
ten que aquest postgrau habilita per a impartir les assignatures 
de Llengua i Literatura, per la qual cosa es podria considerar 
un presumpte frau als alumnes que s’inscriuen en el Màster. 
(d’AEC)

RTVV compleix els terminis iniciant 
l’emissió en proves de la ràdio pública

Dilluns va començar l’emissió en proves de la ràdio valenciana, 
complint amb el termini previst que havien anunciat des de la 
direcció de la Corporació. Així ho demostren els tres dials en els 
quals ja es pot gaudir de la ràdio de la nova RTVV: el 102.2 de 
la FM a València, el 96.5 a Alacant i el 102.7 a Castelló.

En les properes setmanes, la programació d’À Punt Ràdio 
s’anirà completant, tal com ja va confirmar la seva directora 
general, Empar Marco, amb una programació reduïda i un pro-
grama matinal de tres hores, però sense l’emissió de serveis 
informatius. No serà fins els primers mesos de l’any vinent quan 

s’espera que comencin les primeres proves de la televisió, que 
coincidiran amb la incorporació de la plantilla de la borsa de 
treball temporal. (d’AEC)

Disponible el tràiler de la pel·lícula 
sobre la publicació dels Papers del 
Pentàgon 

  
Aquesta setmana s’ha 
publicat el tràiler de la 
pel·lícula The Post, dirigi-
da per Steven Spielberg i 
protagonitzada per Meryl 
Streep i Tom Hanks. La 
pel·lícula compta la his-

tòria de com es va gestionar des del diari The Washington Post 
la publicació dels papers del Pentàgon el 1971.
 
Es tracta d’una bona ocasió per reviure un dels casos més fa-
mosos de la història del periodisme nord-americà de la mà de 
dos grans noms del periodisme del segle XX: la llavors editora 
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del Post, Katharine Graham, i el diari del director, Ben Bradlee. 
Podeu veure aquest tràiler CLICANT AQUÍ - (del bloc d’Ismael 
Nafría) 
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La confiança en mitjans generalistes 
es desploma a Espanya. Auge de 
pàgines web especialitzades
Per Jesús Díaz, periodista / El Programa de la Publicidad

Es tracta de l’opinió d’experts i experiències de tercers (casos d’èxit) 
d’especial rellevància -en detriment de les dades- en les decisions 
de compra. Hotwire, l’agència de comunicació global, ha presentat 
els resultats de l’estudi Les Dues Cares de la Influència realitzat en 
col·laboració amb l’empresa d’estudis de mercat Vanson Bourne.

Els directors de Tecnologies de la Informació (IT) i màrqueting 
d’Espanya es desmarquen de la tendència global i prefereixen 
Twitter i Blogs com a mitjans de comunicació a l’hora de pren-
dre una decisió de compra. Aquests dos canals només són su-
perats per les webs d’informació tècnica, que són també les 
preferides pels directors de màrqueting i IT a nivell global per 
informés en una decisió de compra.

Els últims atacs informàtics massius a companyies de tot el 
món, la transformació digital o la crisi de confiança a causa de 
les anomenades “mentida news” són alguns dels principals rep-
tes als quals s’enfronten les companyies en aquests moments. 
Precisament els dos perfils de professionals que s’estan en-
frontant a aquestes fites són els directors de Tecnologies de la 
Informació i Màrqueting.

Hotwire, ha realitzat l’estudi Les dues cares de la Influència. 
Aquesta investigació analitza i explica com aquests llocs de 
decisió seleccionen informació sobre la seva indústria i quin ti-
pus de continguts els estan ajudant a prendre decisions en les 
seves estratègies de comunicació i màrqueting. L’estudi és ara 
mateix la principal font d’informació per als que prenen deci-
sions en els departaments d’IT i màrqueting. El 82% de la mos-
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tra a nivell global cerca en webs de notícies (un 8% més que el 
2016), mentre el  72% consulta les xarxes socials per a aquests 
mateixos fins, un 11% més que el 2016.

La desconfiança en els mitjans generalista també s’instal·la 
entre els decisors
Els entrevistats en aquest estudi no són aliens a les tendències 
globals que apunten a una menor confiança en els mitjans ge-
neralistes. La confiança en els mitjans de comunicació genera-
listes es manté en nivells discrets.

Així, per als responsables dels departaments d’IT, El Mundo 
és el mitjà generalista espanyol que genera més confiança 
(58%), seguits d’El País (54%) i Expansión (52%). També apa-
reixen entre els mitjans espanyols que generen més confiança 
als decisors d’IT El Confidencial (42%). Per la seva banda, els 
directors de màrqueting valoren a El País com el mitjà de co-
municació que genera més confiança (56%), seguit d’El Mundo 
amb un 52%. Aquestes xifres de nivell de confiança contrasten 
amb la dels mitjans de comunicació internacionals. Així, per al 
73% dels directors de màrqueting i IT a nivell global el mitjà de 
comunicació que genera més confiança és la BBC, seguit pel 
Wall Street Journal per al 72%.

Auge de les pàgines web especialitzades com a mitjà 
d’informació d’aquests directius
A Espanya, els decisors en els departaments d’IT superen lleu-
gerament en quatre punts (84%) als directors de màrqueting en 
l’accés a mitjans de comunicació en línia especialitzats (80%). 
Per contra, aquests últims superen en 14 punts (79%) als res-
ponsables d’IT a la consulta de les xarxes socials per trobar 
continguts rellevants sobre la seva indústria, la qual cosa per 
altra banda resulta lògic.

En el cas d’Espanya, destaca l’ús per sobre de la mitjana (8%) de 
webs especialitzades sobre la seva indústria a l’hora de mantenir-
se informats. De la mateixa manera, i en comparació amb la mos-
tra global, s’aprecia com a l’Estat espanyol l’accés als mitjans de 
comunicació impresos especialitzats (66%) supera àmpliament a 
la mitjana global (53%) i aquests mitjans són els tercers més con-
sultats per els directius de màrqueting i IT espanyols.

A l’hora de prendre una decisió de compra, s’aprecien diferèn-
cies entre els directors de màrqueting i responsables dels de-
partaments d’IT sobre quins són els mitjans amb més poder 
d’influència. Aquests últims prefereixen els mitjans en línia 
especialitzats (26%), enfront dels de màrqueting (17%); per 
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a aquests últims el primer mitjà que consultarien en una de-
cisió de compra seria Facebook (23%), a Espanya la xifra es 
queda en el 11%, superat pels blocs (12%) que tenen el doble 
d’influència per aquests dos grups decisors al nostre país en-
front de la mitjana global del 6%. El poder de recomanació i 
prescripció dels blocs a casa nostra queda, per tant, demostrat 
i segueix gaudint de bona salut.

Linkedin, la xarxa social que més confiança genera als di-
rectors de màrqueting i IT
El 49% dels participants en l’estudi Les Dues Cares de la In-
fluència assegura que espera augmentar l’ús de Linkedin com 
a eina d’ajuda en les seves decisions de compra en el proper 
any. Aquesta dada suggereix que l’opinió de “gent com jo” crei-
xerà en importància, ja que els decisors miren com col·legues i 
competidors s’estan enfrontant a reptes similars. De la mateixa 
manera, els webinars i els fòrums de discussió es consideren 
de confiança per a un 60%, reafirmant així la importància del 
contacte personal per validar la informació.

A Espanya, però, el canal social que més ha augmentat en 
ús durant l’últim any no és Facebook, sinó Twitter. Un 54% 
dels participants en l’estudi va assegurar l’augment de l’ús 

d’aquesta xarxa social. Però també destaca l’accés als portals 
i webs d’informació tècnica (48%), el segon canal que més ha 
incrementat l’ús entre aquests professionals. En tercera posició 
es queda Linkedin que és, a més, el canal més ben valorat per 
aquests dos grups de professionals a Espanya com el que més 
confiança genera (un 57% de la mostra).

L’auge de l’opinió en detriment de la dada
Els directors de màrqueting i IT prefereixen les investigacions i 
anàlisi d’experts com a principal font d’informació en una recer-
ca d’un proveïdor de serveis (60%). En segon lloc apareixen els 
casos d’èxit (54%) i amb un 47% continuen tenint importància 
les columnes d’opinió en mitjans especialitzats en IT.

Pel que fa al tipus de continguts que generen més confiança per 
als responsables de màrqueting i IT a Espanya en els mitjans 
generalistes destaquen les contribucions i comentaris dels ex-
perts (60%), seguida de les columnes d’opinió (53%). En tercer 
lloc apareixen les imatges i fotografies (38%) i l’ús de dades i 
informació gestionada pel propi mitjà de comunicació (34%).

Les dades que apareixen en aquest estudi s’han extret 
d’entrevistes a 1.2000 directors de màrqueting i directors de 
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Tecnologies de la informació de grans organitzacions de diver-
sos sectors a Espanya, Estats Units, Regne Unit, Alemanya, 
França, Itàlia i Austràlia. L’enquesta es va dur a terme durant 
els mesos d’abril i maig de 2017. 

Els lectors d’El Butlletí poden llegir sencer l’estudi de Hotwire 
Les dues cares de la influència. Només cal CLICAR AQUÍ  

Els salaris digitals a Espanya augmenten 
el 15% de mitjana en últims dos anys

En llocs per sènior i alts directius l’augment supera el 20%, se-
gons les dades de ISDI. La revalorització dels salaris en llocs 
digitals entre 2014 i 2016 va ser d’un 15%, segons les dades 
de ISDI. Les posicions que major pujada experimentar van ser 
les d’alta direcció, un 20%, i les sènior, un 21%. El salari mitjà 
del sector és de 53.194 euros bruts anuals, tot i que el sou més 
habitual està situat en els 30.000 euros a l’any.

Els salaris de l’entorn digital creixen molt per sobre de la mitja-
na de l’economia. Entre els anys 2014 i 2016 la seva revalora-
ció va assolir una mitjana del 15%, segons les dades de ISDI. 

El salari mitjà del sector està situat en els 53.194 euros bruts 
anuals, tot i que aquesta és una xifra que es veu elevada per les 
retribucions més altes. El sou més comú en el sector és d’uns 
30.000 euros anuals.

Amb l’evolució que han experimentat els sous digitals a l’Estat 
espanyol en els darrers dos anys (com es pot veure en la foto) 
al sector a més, segueix creant cada vegada més ocupació i 
en categories laborals més sofisticades que es van adaptant a 
mida i hibridant amb l’activitat i forma de treballar concreta de 
cada sector econòmic.

Segons les dades de l’INE, en aquest mateix període de temps 
el salari mitjà a Espanya ha passat dels 26.191 euros de 2014 
als 26.710 de 2016. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Internet ja és la segona font 
d’informació política a Espanya

El Baròmetre d’octubre de 2017 del Centre d’Investigacions So-
ciològiques (CIS) ha revelat un significatiu creixement d’Internet 
com a font d’informació de continguts polítics. L’estudi, fet públic 
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dimarts passat, recollia, entre altres qüestions, la referent al mèto-
de i la freqüència d’accés a les notícies polítiques dels entrevistats.

Els resultats mostren que un 25,9% dels enquestats utilitzen 
Internet per al coneixement de la situació política diàriament 
i un 8,8% d’ells ho feia 3 o 4 dies per setmana. Per tant, un 
34,7% dels espanyols es nodreixen políticament a través de 
la xarxa de manera habitual. Amb aquestes xifres, es col·loca 
com la segona font informativa més utilitzada des del baròmetre 
d’octubre de l’any pas. En aquesta ocasió, ocupava el quart lloc 
amb un 27,4% de respostes afirmatives.

La resta d’opcions de resposta les completaven la lectura de 
les seccions polítiques dels diaris, veure o escoltar les notícies 
per ràdio o televisió i arribar a aquesta informació política a 
través d’altres programes d’aquests mitjans de comunicació. 
D’aquestes alternatives, les fonts predilectes segueixen sent la 
ràdio i la televisió amb el 81,2% de -incloent els que la veuen 
tots els dies o 3-4 vegades per setmana. Pel que fa a 2016 han 
incrementat el percentatge en més d’un punt .

El tercer i quart lloc l’ocupen els diaris i altres programes de 
ràdio i televisió. La premsa escrita va obtenir un 34,5%, mentre 

que la programació política va aconseguir el 34% dels enques-
tats , per sobre dels 30,7% dels aconseguits en el mateix pe-
ríode de l’any anterior. Un 34,7% dels espanyols es nodreixen 
políticament a través de la xarxa de manera habitual. (de UCM)

The Washington Post ofereix opinions 
contraposades en els articles

La tecnologia de la companyia de Jeff Bezos farà realitat una 
petició històrica entre els lectors de premsa: poder llegir dos 
punts de vista diferents d’un mateix tema, sense haver d’acudir 
a altres mitjans per conformar una opinió que s’ajusti més a la 
realitat. The Washington Post ha llançat una nova funció que 
apareixerà al final dels articles d’opinió. “Counterpoint”’ (contra-
punt) pretén donar una “perspectiva diferent” sobre els fets que 
es comenten en cada article.

Moltes vegades el lector 
és conscient que determi-
nat autor té un punt de vista 
molt marcat sobre els temes 
d’actualitat. Si vol conèixer 
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altres visions de la realitat, no li queda més remei que entrar 
en altres mitjans de comunicació i llegir els articles que es pu-
bliquen.

A partir d’ara, els lectors de The Washington Post podran llegir 
l’opinió d’un autor i, al final de cada text, trobar un títol i un 
enllaç a un article d’un altre expert que dóna una versió con-
traposada. Des del diari asseguren que amb aquesta mesura 
pretenen ajudar a la seva audiència a estar més informada, al 
mateix temps que fomenten el diàleg.

La tecnologia d’Intel·ligència Artificial del Post possibilita que 
s’etiqueti el contingut amb diferents perspectives. La intenció és 
poder mostrar la diversitat del seu contingut també en platafor-
mes externes i xarxes socials. El lector d’El Butlletí trobarà més 
informació CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Snapchat anuncia que pagarà als 
proveïdors de contingut
 
Després d’un creixement menor de l’esperat en el tercer trimes-
tre d’aquest any, els responsables de la companyia Snap han 

anunciat que començaran a pagar els principals creadors de 
contingut en la seva plataforma Snapchat. Així, Snapchat des-
envoluparà durant aquest proper any més opcions de distribu-
ció i monetització dels continguts produïts per tercers i publicats 
en la seva plataforma.
 
Actualment Snapchat compta amb 178 milions d’usuaris diaris 
actius a tot el món, una xifra que els responsables de Snap vo-
len incrementar per poder competir en millors condicions amb 
la competència que representen altres xarxes socials com Ins-
tagram. 

En concret, el CEO de Snap, Evan Spiegel, ha assenyalat que 
“tenim la necessitat d’accelerar l’adopció del nostre producte 
entre els usuaris d’Android, els usuaris majors de 34 anys” i 
els usuaris de fora dels Estats Units. El Butlletí us ofereix més 
informació CLICANT AQUÍ (de Merca 20)
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Saps que les teves galetes han 
caducat?
Per Juan Camilo Bonilla / El Publicista

 
Les galetes s’han convertit en l’eina fonamental que utilitza el 
màrqueting en línia per obtenir dades. Gran part de la tecno-
logia programàtica de compra de mitjans i la forma en què se 
serveixen milers de milions d’anuncis digitals depèn d’aquesta 
cadena màgica de caràcters que ajuda a identificar als con-
sumidors a la xarxa. No obstant això una galeta no assenyala 
realment a un usuari al qual un anunciant pot apuntar; la galeta 
identifica un navegador en un dispositiu. De fet, cada dispositiu 
pot tenir instal·lats més d’un navegador (Chrome, Mozilla, Safa-

ri) i cada consumidor sol tenir diversos dispositius. Així, una 
galeta està pensada com un identificador per a un consumidor, 
però generalment és una de les moltes galetes que en conjunt 
representen a aquesta persona en l’univers d’Internet.
 
Quan la publicitat digital feia els primers passos es va investi-
gar com definir els perfils d’usuaris i es va establir que podrien 
construir-se amb galetes, fent un seguiment de la seva navega-
ció en diversos llocs web. Per exemple, si algú entra a TripAd-
visor o a Expedia, és lògic suposar que aquesta persona està 
preparant un viatge o unes vacances.

Llavors, els llocs web, per monetitzar a les seves audiències, 
van començar a compartir dades amb tercers, que els comer-
cialitzaven (el que coneixem com Third Party). Els organitzaven 
en segments i, al seu torn, venien paquets de galetes similars a 
diversos anunciants interessats per aquests perfils de possibles 
clients.
 
De les galetes a les persones
Però el màrqueting en línia ha avançat i s’ha perfeccionat molt, 
de manera que ha arribat el moment d’evolucionar des de la pu-
blicitat “basada en la galeta” a la publicitat “basada en les per-
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sones”. La mitjana mundial de dispositius per client s’aproxima 
avui dia a quatre. Això vol dir que, com a mínim, les persones 
estan representades per almenys quatre galetes. Atès que cada 
dispositiu pot tenir diversos navegadors, i per tant més galetes, 
aquest número serà molt més gran per representar la majoria 
de la població. Posant un altre exemple, quan una persona fa 
servir el seu iPhone per entrar en un web obert a través de 
Safari se li atribuirà una galeta diferent a la que tindrà en na-
vegar per un lloc al qual pugui accedir a través de Facebook o 
de Reddit.
 
A més, les galetes digitals “caduquen” aviat, són de curta du-
rada. Quan algú elimina les seves galetes està canviant el seu 
identificador de publicitat digital per a aquest navegador, de ma-
nera que es perd tot el comportament recollit amb anterioritat. 
Si aquesta persona utilitza la navegació privada (com la mane-
ra “Incògnit” de Chrome), es crea una nova galeta cada vegada 
que torna a obrir el navegador. Per tant, si un anunciant vol 
apuntar-se a una galeta específica, és molt possible que aquest 
usuari no torni a veure el contingut que vulguin llançar-li.
La situació s’ha complicat encara més, ja que, amb l’explosió 
de dispositius, han augmentat de forma considerable els blo-
quejadors d’anuncis el que fa que, al costat d’aquest hàbit cada 

vegada més comú entre els consumidors de netejar cookies, la 
seva “edat de or “estigui tocant a la seva fi.
 
A la recerca de l’identificador únic
L’objectiu de la publicitat digital sempre ha estat utilitzar el co-
neixement sobre el comportament del consumidor per fer-li arri-
bar missatges que li resultin rellevants, de manera personalitza-
da i en el moment en què es troba més predisposat a realitzar 
una conversió. Com més dades tingui un anunciant sobre els 
usuaris, amb major efectivitat es podrà assolir aquest objectiu.
 
Quan la majoria dels consumidors tenien un sol dispositiu i 
encara no existien bloquejadors d’anuncis a una galeta repre-
sentava la major part del comportament d’aquesta persona a 
Internet. Però ara hem arribat a un punt d’inflexió on el valor 
d’una galeta ha minvat molt. Si volem reproduir els èxits del 
passat, devem ser capaços d’identificar el comportament del 
consumidor multidispositiu.
 
Això és el que anomeno publicitat “basada en les persones”, 
on es posa el focus en el consumidor, no en les seves galetes. 
Perquè la publicitat “basada en les persones” funcioni, cal com-
plementar les galetes amb un nou identificador.
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Molts experts consideren que l’email pot ser una opció alternati-
va. Si una adreça de correu electrònic està associada a les coo-
kies, és possible vincular el comportament de diversos dispo-
sitius i navegadors a un individu. A més, una adreça de correu 
electrònic està enllaçada amb altres canals, com social mitjana, 
cercadors i (per descomptat) el correu electrònic.

No obstant això, la realitat és que molts consumidors tenen di-
verses adreces de correu electrònic: un compte personal (ge-
neralment, més d’un), més un compte de treball i, en ocasions, 
una altra tercera direcció que s’utilitza per “correu brossa”. A 
més, no són eternes i l’usuari pot canviar de tant en tant. Per 
això, tot i que el correu electrònic és un bon punt de partida, no 
crearà el perfil de consumidor desfragmentat que cal per a una 
òptima orientació d’anunci.
 
Però hi ha una altra opció més avançada, com recolzar-se en 
els números de telèfon mòbil. La majoria dels consumidors no-
més tenen un únic número i, atès que les operadores de tele-
fonia permeten que un número es transfereixi d’un proveïdor a 
un altre, els usuaris rarament ho canvien per mantenir els seus 
contactes laborals i personals. Això fa que sigui un identificador 
molt menys fugaç, i únic, que representa a un sol consumidor. 

Si tot el comportament digital pogués estar vinculat a un núme-
ro de telèfon mòbil, els anunciants podrien construir un perfil 
complet dels seus consumidors.
 
No és d’estranyar que ecosistemes com Facebook i Google 
sol·licitin un número de telèfon per registrar-se en un compte o 
per verificar la identitat d’un consumidor. Si aquesta pràctica es 
converteix en alguna cosa comú per a les aplicacions, editors 
i llocs web més petits, els números de telèfon mòbil podrien 
convertir-se en l’identificador del futur.

Per a la publicitat programàtica, aquest identificador únic po-
dria reemplaçar un dia a la galeta. Suposant que tot això suc-
ceeixi d’una manera compatible amb la privacitat, el nombre 
de telèfon mòbil podria abastar ecosistemes, dispositius i na-
vegadors, i ajudar els anunciants a aconseguir aquest objectiu 
central, de lliurar el missatge correcte a la persona adequada 
en el moment idoni .
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Un algoritme premia el periodisme de 
qualitat amb publicitat premium

Frédéric Filloux, 
fundador del butlle-
tí sobre negocis en 
premsa digital Mon-
day Note, ha ideat un 
sistema que està cri-
dat a revolucionar el 

periodisme a la Xarxa. Els mitjans de comunicació a Internet 
s’han vist abocats a produir continguts que els ajudin a obtenir 
milions de clics. Els anunciants volen que la seva publicitat sigui 
vista pel major nombre de persones independentment del tipus 
d’informació l’acompanya.

Frédéric Filloux, fundador de la plataforma Monday Note, creu 
que no és just que una investigació costosa que ha portat mesos 
elaborar, obtingui el mateix preu per clic que una notícia bàsica. 
Aquest expert vol demostrar que hi ha una manera de premiar 
els editors que ofereixin bons continguts a través d’una publicitat 
lucrativa. Però, com es pot mesurar la qualitat d’una informació?

El projecte News Quality Scoring pretén identificar les notícies que 
tenen un valor afegit, a través del treball de professionals qualifi-
cats i d’algoritmes. L’objectiu és crear un senyal de qualitat llegible, 
en temps real, que connecti als editors amb els anunciants que 
vulguin millorar l’aparador on s’exposen els seus productes.

El mecanisme que està desenvolupant Filloux valorarà els arti-
cles amb senyals quantificables i qualitatives com el recompte de 
paraules, la frescor davant del material perenne, la contextualit-
zació, etc. D’aquesta manera, el sistema donarà a cada notícia 
una puntuació basada en els paràmetres anteriors i en el valor 
afegit que determinarà la pròpia organització de notícies. 

Els senyals que envien les informacions podran ser detectades 
per un servidor que els assignarà els anuncis en funció de la 
seva qualitat. En principi, la puntuació obtinguda per cada notícia 
no es farà pública, tot i que Filloux ja ha assenyalat que no des-
carta obrir parcialment el projecte en nom de la transparència.

El projecte espera obtenir els primers resultats significatius a 
finals del primer trimestre de 2018. De moment, ha rebut 50.000 
dòlars de la Fundació Knight, però necessita més finançament 
per millorar la seva algoritme. (de Media-Tics)
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Edelman crea una unitat específica 
per a la compra de mitjans

Edelman –l’agència de Co-
municació més gran del 
món- ha llançat recentment  
Edelman Digital Performan-
ce Màrqueting per poten-
ciar la seva àrea de mitjans 
pagats. En aquesta socie-

tat, la firma integrarà als seus clients per als que gestiona la 
compra de mitjans ja empleats fitxats de les grans agències 
de mitjans. Tradicionalment, Edelman ha gestionat la compra 
de mitjans d’anunciants amb els quals ja treballava prèviament 
en tasques de comunicació. Però ara l’objectiu és potenciar 
aquesta àrea i buscar nou negoci, que s’ha convertit en primor-
dial, sosté Kevin King, directiu de l’agència.

Edelman va començar a treballar en l’àmbit digital i en les xar-
xes socials a mitjans de la dècada dels 2000. En poc temps, va 
aconseguir gestionar l’activitat en línia de més de 850 marques 
. Però a mesura que plataformes com Twitter i Facebook van 

ser migrant des de l’orgànic al pagat, la firma ha acabat admi-
nistrant un gran pressupost de mitjans . D’aquí que s’hagi fet 
necessari crear una unitat específica de mitjans pagats, sobre-
tot en l’àmbit d’Internet.

L’experiència d’Edelman és un exemple de la convergència 
que està esdevenint en els últims temps entre el màrqueting 
i les relacions públiques. Barreres cada vegada més difuses 
amb l’explosió d’Internet. A més, això contribueix a oferir so-
lucions integrades, tal com demanen les marques, àvides per 
simplificar la relació amb els seus proveïdors i també retallar 
despeses. En aquest sentit, l’informe  2017 Global Communi-
cations, elaborat per la publicació especialitzada The Holmes 
Report,  destaca que el sector de les relacions públiques que-
darà marcat en els propers temps per la  convergència amb 
el màrqueting. Els lectors d’El Butlletí poden accedir al 2017 
Global Commnunications CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)
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Cinc lliçons d’innovació sorgides d’un 
laboratori de recerca i disseny

“Davant les interrupcions digitals, els descensos en els fluxos 
d’ingressos tradicionals i la competència multidireccional, els 
mitjans de comunicació estan lluitant per sobreviure. En comp-
tes de tendir a les causes de la malaltia, molts editors de mi-
tjans fan una crida per trobar una cura miraculosa o cercant 
algú que acudi per salvar-los d’aquesta “vall de la mort”. La 
veritat és que ningú no pot rescatar-los, i la inactivitat, sens 
dubte, conduirà a l’extinció”.

Aquestes paraules d’Anette Novak, membre de la Junta Mundial 
de Fòrums d’Editors, que organitza i patrocina la comunitat WAN-

IFRA, prefixen la seva descripció de valuoses lliçons que ha après 
com a directora general de RISE Interactive, un laboratori d’R+D 
amb un èxit mundialment reconegut amb seu a Chicago, Illinois.

Aquestes cinc lliçons d’innovació formen part de l’informe World 
News Publishers Outlook 2017, publicat recentment i que El 
Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors de manera gratuïta. 
CLICAR AQUÍ   (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

“Menors sense alcohol”, nova 
campanya del Ministeri de Sanitat

Portavoz ha desenvolupat la campanya “Menors sense alcohol” 
per al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya per tal de fer 
que els pares plantin cara a un problema que, la majoria de les 
vegades, creuen que no tenen. L’objectiu principal és que els 
pares, com a educadors i responsables dels menors, s’enfrontin 
a aquest problema i prenguin mesures.

Per a això s’aposta per un eslògan que en un primer cop d’ull 
deixa llegir “El teu fill beu”, però que realment es desenvolupa 
amb un: “tranquil, segur que el teu fill no beu”, en un joc visual 
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amb la tipografia. La campanya es difon en tot el territori es-
panyol, en tots els idiomes oficials de l’Estat (castellà, català, 
basc, valencià, gallec) i anglès, i amb un gran desplegament de 
mitjans on i offline. (de Control Publicidad)

DDB/Tribal realitza l’última campanya 
per a BBVA

L’equip de Jose Maria Roca de Viñals, de DDB/Tribal, ha realitzat 
l’última creativitat per a BBVA Bconomy. La campanya basada en 
dos treballs, “Germans” i “Exabogada”, explica com van arribar 
a les seves professions i casos personals dels protagonistes i 
com els ha ajudat BBVA Bconomy amb la seva plataforma de 12 
mesos per solucionar els seus problemes... o guardar. El claim 
de la campanya és “creant oportunitats”. La campanya es difon 
per Tv, ràdio, gràfica, i xarxes socials. (de La Publicidad)

Sanitas llança nova campanya amb d6

Sanitas, llança una nova campanya de la mà d’d6. Sanitas po-
tencia els seus serveis, immersos en un continuat procés de 

digitalització, oferint als seus clients una cobertura de salut 
el més completa possible amb necessitats digitals reals. Tots 
aquests serveis estan englobats dins de Blua, una assegurança 
mèdica feta a mida.

La nova campanya de captació, “¿véns?”, Promociona una as-
segurança completa, amb la videoconsulta com a aspecte es-
sencial. La campanya, en la seva totalitat obra de d6, compta 
amb un espot de televisió de 20 “i un altre de 10” juntament 
amb 6 vídeos experiencials en format digital, a més de cam-
panya exterior, display i peces en punt de venda. (de Programa 
Publicidad)

Laliga estrena  campanya per 
incrementar el seu valor de marca

Amb l’objectiu d’incrementar el seu valor de marca, tant a Es-
panya com internacionalment, Laliga ha estrenat una campan-
ya d’imatge, obra de l’oficina madrilenya de McCann, sota el 
concepte “No és futbol. És Laliga”. El repte de Laliga i McCann 
serà el de crear un posicionament global que permeti posar en 
valor també tota l’activitat que es desconeix d’aquesta entitat 
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-escoles de futbol, ajuda a altres esports, iniciatives de respon-
sabilitat social, etc.-, així com donar a conèixer la competició 
com una marca global d’entreteniment responsable i moderna.

La campanya - espot de televisió, cinema, exterior, premsa, di-
gital i xarxes socials- centra el seu focus en posicionar la marca 
més enllà d’un simple campionat de futbol, mostrant que Laliga 
provoca moltes més coses de les que ens podem imaginar. (de 
La Publicidad)
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Matemàtics, els nous reeixits dels 
mitjans digitals
Per Luiz Oz / Totalmedios

En redaccions com la del New York Times o The Post, els “fun-
nel mathematician” o matemàtic de l’embut s’han transformat 
en la clau de l’èxit. Imprescindibles en les empreses digitals, 
han transformat els visitants del digital a subscriptors.

No hi ha dos diaris iguals, però tots, abans o després, han hagut 
de buscar models semblants de negoci per sobreviure i els que 
no ho han fet han hagut de tancar. La llum al final del túnel per 
al Guardian ha arribat quadruplicant (de 75.000 a uns 300.000) 
el nombre de lectors que paguen cada mes com a membres 

o socis del grup, augmentant una mica -fins uns 200.000- el 
nombre de subscriptors de les edicions impreses o digitals, i 
aconseguint milions d’euros d’uns 300.000 lectors d’uns 140 
països com donacions o aportacions voluntàries. 

“Els 800.000 contribuents (membres, subscriptors i donants) i 
les vendes no fixes del diari de paper suposen un rècord de 
lectors de pagament del diari, el sostre estava en una mica més 
de mig milió per a l’edició impresa a finals dels 80”, assenyalava 
Ian Burrell dijous passat en la seva secció del diari.

En una llarga entrevista a The Drum, el director executiu de 
Guardian Media, David Pemsel, reconeix que “els lectors apor-
ten ja més que la publicitat” i preveu una reducció de les pèr-
dues anuals a uns 25 milions de lliures en l’any que acaba el 
proper 31 de març (gairebé la meitat que l’any anterior) i sortir 
dels números vermells a l’abril de 2019. D’alguna cosa han ser-
vit a Pemsel i el seu equip els consells de Jimmy Wales, funda-
dor de Wikipedia, des del patronat del grup, del que és membre, 
per convertir a usuaris digitals en socis que paguen.

A la primera part d’una sèrie de tres sobre “el futur del perio-
disme”, l’Economist explica en la seva edició del 28 d’octubre 
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(p. 61 i 62) els nous models de negoci del New York Times i 
el Washington Post. Els dos grans nord-americans han con-
centrat els seus esforços en la multiplicació de subscriptors. El 
Times els ha augmentat en un 100% en dos anys i el Post en 10 
mesos, superant ja el milió. Els ingressos del Times, que havien 
caigut més d’un 20%, per sota dels 1.600 milions de dòlars, 
el 2009, tornen a estar per sobre d’aquesta xifra gràcies a la 
subscripcions digitals. Fred Ryan, editor del Post, que perdia 
milions abans de la seva adquisició per Jeff Bezos el 2013, no 
dóna xifres, però assegura que aquest any serà el millor en una 
dècada.

La clau de l’èxit està en una figura professional nova: funnel 
mathematician o matemàtic de l’embut. Són imprescindibles en 
les empreses digitals. Si traduïm funnel per embut, llar de foc o 
llera, es tracta de l’especialista en transformar visitants del di-
gital (104 milions va tenir el Times al setembre) a subscriptors. 
(Foto: Eric Raptosh Cordon)

Una nova app ofereix transcripcions 
de veu a text en temps real i a baix 
cost

  
Qui no ha perdut hores de temps preciós transcrivint entrevis-
tes? Recordly, una aplicació desenvolupada per un equip de la 
Universitat de Missouri, vol aconseguir que aquesta esforçada 
tasca sigui cosa del passat. Llançada recentment per a iOS i 
Apple Watch, Recordly combina una eina de transcripció ins-
tantània amb funcionalitats d’enregistrament. Amb l’aplicació, 
els periodistes poden gravar entrevistes en els seus telèfons, 
controlar l’enregistrament amb el seu Apple Watch si ho desit-
gen i rebre transcripcions en minuts.
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Basada en la plataforma d’intel·ligència artificial Watson d’IBM, 
l’aplicació ofereix una alternativa més econòmica i estalviadora 
que altres mètodes de transcripció, com transcripcions contrac-
tades, apps de notes (de mitjana, 15 euros/hora) i transcrip-
cions manuals. Qualsevol pot provar Recordly gratis. Després 
de la primera hora de gravació, es cobra 2 dòlars per hora 
d’àudio transcrit.

L’aplicació és fàcil d’utilitzar. Amb un toc, els periodistes poden 
gravar una entrevista, destacar i marcar passatges importants, 
editar els esborranys i enviar la transcripció als seus editors, 
així com compartir cites en les xarxes socials. La seva inte-
gració amb Apple Watch permet als periodistes deixar els seus 
telèfons a la taula d’un conferenciant, per exemple, i controlar 
la gravació des del lloc del públic.

No obstant, igual que amb altres plataformes de reconeixement 
de veu i intel·ligència artificial, com Alexa o Siri, els accents 
estrangers poden resultar enganyosos i afectar el rendiment 
del producte. La precisió de les transcripcions varia segons 
alguns factors, principalment el soroll de fons i la qualitat de 
l’àudio. En una entrevista normal, però, amb bones condicions 
d’enregistrament, la precisió estarà molt per sobre del 90%, 

fins i tot amb un accent diferent. Actualment, Recordly només 
està disponible en anglès des del App Store d’Apple, però en 
els propers mesos començarà a admetre idiomes addicionals 
com el xinès mandarí i l’espanyol. Aviat també serà útil des de 
Android. Podeu veure com funciona Recordly des d’AQUEST  
vídeo  (d’AEC)

Creen una eina web amb recursos 
“per a una comunicació no sexista”

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació ha 
creat una eina per a una comunicació no sexista. Es tracta d’un 
recurs web per actuar tant preventivament com reactivament 
davant el tractament pejoratiu de les dones, els estereotips se-
xistes i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge. 
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Segons explica l’Observatori, aquest recurs pretén millorar 
l’anàlisi i les actuacions institucionals relacionades amb el se-
xisme en la comunicació i té una orientació eminentment pràc-
tica. Ofereix orientacions jurídiques, recomanacions i exem-
ples de bones pràctiques, així com un qüestionari interactiu, 
un glossari i un decàleg amb l’objectiu que es pugui auditar el 
sexisme en diferents pràctiques comunicatives. Es pot accedir 
a les Eines per a una comunicació no sexista CLICANT AQUÍ   
(d’Observatori de les Dones)

Guia Definitiva de la Mesura en 
Comunicació

La Guia Definitiva de la Mesura en Comunicació és un docu-
ment elaborat per AMEC (Associació Internacional per a la 
Mesura i Avaluació de la Comunicació), ICCO (Organització 
Internacional de Consultores de Comunicació) i la PRCA (Asso-
ciació de Professionals de les Relacions Públiques), patrocinat 
per l’agència de comunicació Hotwire.

Al llarg dels 15 capítols de què es compon aquesta eina in-
teractiva, els professionals de la comunicació poden conèixer 

les últimes tendències en mesurament i recomanacions dels 
experts. Segons els responsables d’aquesta guia, “el nostre 
objectiu és encoratjar a més professionals de la comunicació i 
les relacions públiques, que treballen en agències i consultores 
de comunicació i en empreses a considerar el mesurament de 
la comunicació com una part quotidiana del que fan”. Els lec-
tors d’El Butlletí poden consultar i descarregar la guia CLICANT 
AQUÍ (de Marketing News)
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La Llei de Transparència necessita 
d’una reforma a fons si vol ser útil a la 
societat
Per Silvia Aucejo Peris, periodista / Universitat de València

 
(Especial per a El Butlletí). Sobre el límits a la transparència i el 
nou periodisme se n’ha parlat a València. Un debat que ha pro-
mogut la Unió de Periodistes Valencians amb la col·laboració 
de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Par-
ticipació i Cooperació. La conclusió, rotunda. Cal més i millor 
periodisme, tot i els passos donats des de les administracions 
per tal de facilitar l’accés a la informació de caràcter públic.

Calen més preguntes, anar més enllà del que ofereixen els 
portals de transparència. Preguntes que incomoden, preguntar 
per allò que continua amagat, i sobretot qüestionar-se les fonts 
oficials. 

El convidats, el periodista i documentalista Antonio Maestre de 
lamarea.es; Noemí López Trujillo, free-lance en diversos mi-
tjans com ara Jot Down Magazine, 5W o eldiario.es, i Carlota 
Guindal, especialitzada en tribunals a La Vanguardia.  Tots tres 
aportaren un debat intens i crític amb les suposades virtuts dels 
portals de transparència molt a sovint convertits en un autèntic 
laberint de dades i amb temps d’espera per a obtenir respos-
tes que “fan impossible el treball del periodista”, va assenyalar 
Maestre. Com a exemple, una anècdota, “set mesos van tardar 
al Congrés dels Diputats per respondre’m que no em podien 
donar informació detallada de les despeses en telèfons dels di-
putats”.
 
L’actual LLei de Transparència necessita d’un reforma profunda 
si realment vol ser útil a la societat. Afirmació que comparteixen 
el tres periodistes. Una llei, des de l’experiència de Noemí Ló-
pez Trujillo, que no contesta a múltiples preguntes en els casos 
de les dones assassinades per la violència masclista. “Quan 
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hi ha una denúncia, una petició de protecció i encara així una 
dona es assassinada, jo vull saber què ha fallat del protocol, 
perquè no s’ha pogut salvar eixa vida, però la llei de Trans-
parència no em garanteix les respostes”.

Per tant, afegiren que l’obligació dels periodistes és  anar més 
enllà, investigar, recopilar totes les dades, malgrat el entre-
bancs,  i posar noms i cognoms. És necessari “humanitzar les 
històries”, segons López Trujillo que alertava del perill de perdre 
el factor humà si només es recorre a les dades.

Un debat, no obstant, que també va fer autocrítica amb els mi-
tjans de comunicació.  A la taula tots coincidiren que caldria que 
les empreses de comunicació feren publiques les seues fonts 
de finançament perquè els lectors entenguen quines són les 
respectives línies editorials. “Tots els que treballem a mitjans 
sabem que existeixen temes tabú sobre els quals no podem 
publicar”. Així va començar la seua intervenció Carlota Guin-
dal, la periodista que va destapar el cas Lezo des del diari El 
Español i ara a La Vanguardia continua la  tasca d’investigació 
als tribunals. Una denúncia clara sobre les pressions que reben 
els periodistes, intents múltiples per dissuadir-los de fer públics, 
especialment, el casos de corrupció.

A més, Guindal va qualificar la LLei de Transparència d’arma de 
doble tall. Va posar l’accent als gabinets de premsa dels Tribu-
nals Superiors de Justícia o la Fiscalia que ofereixen grans vo-
lums d’informació que molt a sovint ja arriba resumida per facilitar 
la tasca als informadors. En canvi, va assenyalar “silencien altres 
processos que, per exemple, afecten determinats empresaris del 
quals no ens assabentaríem si no fóra per les fonts pròpies”.  

Pera la seua banda, la directora general de Transparència, Ai-
tana Mas, va defensar la LLei de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Tot i la 
incredulitat mostrada pels periodistes convidats amb aquesta 
ferramenta, Mas va destacar la voluntat de l’actual govern va-
lencià per tal de dotar els ciutadans de les eines necessàries 
perquè la transparència institucional siga possible. Conscient de 
la complexitat per arribar fins a les dades sol·licitades, però, va 
apel·lar a la necessària educació dels contribuents que han de 
ser més exigents pel que fa a la informació pública. El portal de 
transparència està plantejat com un element d’autofiscalització, 
va dir. “És evident que si tots el números, totes les despeses, 
tots el documents d’interès  públic estan a la vista ens cuidarem 
molt de no fer certes coses” en una clara al·lusió  a la gestió de 
l’anterior govern.  (Foto: Biel Aliño)
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Vuit estratègies de creixement per a 
mitjans locals

La revista Columbia Journalism Review (CJR) ha publicat 
aquesta setmana un article, escrit per Christopher Ali i Damian 
Radcliffe, en què suggereix vuit estratègies que poden seguir 
els mitjans locals per tenir més èxit. El treball forma part de la 
investigació que estan realitzant per al Tow Center for Digital 
Journalism de la Columbia University centrada en els diaris de 
menor grandària.

Els diaris locals o de proximitat publiquen treballs que poques 
vegades es reprodueixen en altres llocs. Això és en el que han 
de centrar-se els periòdics locals; si proporcionen lectures de 

contingut que no poden trobar en cap altre lloc, els diaris locals 
seran més capaços de trobar públics que paguin.  
Els informes de la premsa de proximitat segueixen sent increï-
blement importants per a l’ecosistema de notícies més ampli (la 
comarca, la regió, l’estat). Cal apuntar que entre el 45 i el 85 per 
cent de tots els informes originals d’interès es realitzen a través 
de diaris locals i posteriorment són recollits per altres mitjans, 
esmentant o no la procedència (segon problema). 

Les vuit estratègies desenvolupades en l’article són les se-
güents:

1. Centrar-se en fer continguts originals
2. Domina la narrativa en els temes centrals de la teva comu-
nitat
3. Què et diuen les mètriques? ¿Fins a quin punt això importa?
4. Considera l’opció de realitzar acords de continguts
6. Diversifica els teus ingressos
7. Busca temps per experimentar
8. Deixa de parlar malament de la teva indústria

Els lectors d’El Butlletí poden llegir l’article sencer CLICANT 
AQUÍ. (de Columbia Journalism Review)
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Publicació de l’Informe de política 
lingüística 2016 

La Direcció General de Política Lingüística ha fet públic l’Informe 
de política lingüística 2016, que ofereix un ampli panorama 
d’informació i dades sobre el coneixement i els usos del català 
i de les altres llengües a Catalunya, i sobre l’acció del Govern. 

L’Informe també desgrana la situació lingüística en diversos 
sectors socials i d’activitat i recull indicadors nous sobre usos 
en entorns comercials i grans marques de productes, i sobre la 
presència de la llengua en l’àmbit digital i de la comunicació. 
Enguany aprofundeix en la distribució territorial de la població 
immigrada i la manera com aquest factor incideix en el grau de 
coneixement de català. També presenta l’anàlisi de dades de 
les enquestes d’usos lingüístics dutes a terme entre el 2013 i el 
2015 als set territoris de llengua catalana. 

La situació de la llengua mostra la importància de potenciar les 
quatre línies principals sobre les quals pivota la política lingüís-
tica a Catalunya: coneixement, cohesió, consum i cooperació. 
Cal continuar incidint especialment en la formació en català 

de les persones nascudes fora de Catalunya, eixamplar la ca-
pacitat d’ús del català entre la població per afavorir la igualtat 
d’oportunitats i el progrés personal, i fer créixer l’ús de la llen-
gua catalana en tots els àmbits. 

Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’Informe de política lingüís-
tica 2016 CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Google oferirà informació addicional 
sobre els mitjans en els seus resultats 
de cerca
 
Google ha anunciat aquesta setmana al seu bloc que co-
mençarà a mostrar en els seus Knowledge Panels informació 
addicional sobre els mitjans quan els usuaris cerquin sobre ells. 
El Knowledge Panell és la caixa amb informació addicional so-
bre el principal resultat d’una recerca (al PC apareix a la part 
dreta de la pantalla, mentre que al mòbil se situa sota el primer 
resultat de cerca).
 
En concret, Google esmenta quins són els temes que aquest 
mitjà cobreix amb més freqüència, els principals premis perio-
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dístics obtinguts i altres dades esmentades per l’editor del mitjà 
que hagin estat verificats per terceres parts. L’objectiu de Goo-
gle és ajudar els usuaris a orientar-se més ràpidament quan es 
trobin amb un mitjà que no els és familiar. (de Keyword)

Una revista en paper aconsegueix 
400.000 euros via crowdfunding
  
L’equip de la revista francesa XXI va decidir llançar una cam-
panya de presubscripció prèvia al llançament del setmanari en 
paper Ebdo. La iniciativa es va llançar a finals de setembre a 
la plataforma de crowdfunding KissKissBankBank, recaptant 
400.000 euros i atraient gairebé 6.000 lectors futurs. El primer 
número està programat per al 12 de gener de 2018. La publica-
ció pretén assolir les 100.000 vendes setmanals en dos anys i 
no inclourà publicitat. (de Dips)

Ja és aquí el World Màrqueting Festival

Arriba la cita obligada per a les agències de màrqueting. Or-
ganitzat pel Club de Màrqueting de Barcelona,  del 21 a 23 de 

novembre se celebra a la Ciutat Comtal el  World Màrqueting 
Festival 2017. Tres dies de màrqueting i onze actes de “mar-
kethink” en quatre seus diferents, que oferiran a les agències 
de màrqueting la possibilitat d’escoltar grans professionals i ex-
perts exposant tendències sobre màrqueting estratègic.

A l’una se celebrarà l’esdeveniment Barcelona Màrqueting 
Meeting, en el qual es reconeixeran les millors pràctiques 
d’empreses i professionals amb els Màrqueting Leaders Awards 
que enguany arriben a la seva 37 edició. Les activitats es fan a 
CosmoCaixa i a Fàbrica Moritz. (d’Ipmark)

Premis de Comunicació no Sexista

Abans d’ahir, dimecres, es va efectuar el lliurament dels Premis 
de Comunicació No Sexista, en un acte realitzat a L’Auditori de 
CaixaFòrum, de Barcelona, en què també es va commemorar 
el 25è aniversari de l’Associació de Dones Periodistes de Cata-
lunya, impulsora dels guardons. Enguany, el premi a la trajec-
tòria ha estat per a la periodista radiofònica Gemma Nierga, per 
la seva “brillant carrera professional”. 
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També hi va haver Premis Bones Pràctiques de Comunicació 
No Sexista 2016 per a Xavier Grasset, la revista digital Cator-
ze, la revista Con la A i l’edició espanyola del HuffPost, entre 
d’altres. Durant la cerimònia també es va lliurar el Premi Marga-
rita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere, a la perio-
dista Olga Viza. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

La ciberseguretat en la comunicació.- Barcelona. Dilluns 20 
de novembre (de 15:30h a 20:30h) - Les tecnologies de la infor-
mació són un gran recurs per a l’activitat periodística. Però, l’ús 
d’aquestes tecnologies sense la implementació de les mesures 
de seguretat signifiquen l’assumpció de riscos que es poden 
evitar. En aquest curs, a càrrec de Genís Margarit, es realit-
zaran exercicis pràctics per protegir-se de les principals cibe-
ramenaces que afecten la continuïtat i la confidencialitat de la 
informació.

Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona. Dime-
cres 22 i 29 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs 
impartit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar en les plata-

formes on-line, com formar part d’aquestes converses, d’una 
forma natural i creïble, i com gestionar-les i controlar el seu 
impacte sobre l’empresa i sobre la marca, inclús en situacions 
de crisi.

Aspectes claus d’un projecte empresarial.- Barcelona. 
Dilluns 27 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - En aquest 
taller,dissenyat per Sílvia Marteles, els participants construiran 
una visió global de 360º del propi negoci o projecte empresarial 
identificant les àrees estratègiques de millora, a través de la 
fusió de la metodologia Canvas amb LegoSerious Play™.

Webinar: Com crear un pla editorial per a Xarxes Socials.- 
On line. Divendres 24 de novembre (de 10:00h a 11:00h) - Les 
Xarxes Socials i les eines de comunicació digital són actual-
ment el vehicle de comunicació més eficaç amb consumidors 
i clients. La base d’aquest repte és la preparació d’un pla edi-
torial estructurat i coherent amb la nostra estratègia de xarxes 
socials. Descobreix com treure’n tot el partit en aquest webinar 
dirigit per Pilar Yépez.

Eines per al treball col·laboratiu en xarxa.- Barcelona. Dijous 
30 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - Com podem millorar i 
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optimitzar el treball en xarxa? En aquest curs, a càrrec de Sílvia 
Llombart, descobrirem un seguit d’eines que ens facilitaran la 
gestió de les nostres tasques compartides en xarxa.

Instagram: eines i tècniques per a comunicadors i empre-
ses. Lleida. Divendres 1 de desembre (de 09:30h a 14:00h) 
- Aquest curs, impartit per Jordi Gamell, vol aprofundir en els 
objectius, funcionament i estratègies en la xarxa Instagram dins 
un nivell més avançat. Tractarem la creació i gestió d’anuncis, 
diferents programes i aplicacions per gestionar Instagram, entre 
d’altres.
  
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.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

http://www.periodistes.cat/formacio


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Antonio Fernández-Galiano: “Els 
mitjans són responsables davant 
l’auge del populisme”
Per EM Medios, Estrasburg

El president d’Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, va 
apel·lar fa uns dies a la responsabilitat dels mitjans per frenar 
l’auge dels populismes, en el transcurs del Fòrum Mundial de la 
Democràcia, celebrat al Consell d’Europa a Estrasburg. Durant 
la seva intervenció, va recordar que el populisme es basa gaire-
bé en exclusivitat en un discurs emocional i no racional, el que 
provoca que els mitjans arribin a buscar en els sentiments l’èxit 
imminent. “La immediatesa és un dels grans mals del nostre 
temps” , va advertir.”  

“Hi ha una responsabilitat clara en la formació d’aquests mo-
viments per part de la premsa tradicional, que té un paper fo-
namental en la formació de l’opinió pública. En la mesura que 
la tecnologia ha introduït un element de distorsió entre mitjans 
i ciutadans, els primers han de revisar la seva manera de fer 
el periodisme”, va afirmar. “No cal satisfer els interessos dels 
ciutadans: simplement cal informar. El mitjà no pot renunciar 
a conformar un criteri de l’opinió pública, perquè un ciutadà 
sense criteri és un ciutadà molt més manipulable”, va afegir el 
president del grup que edita el diari El Mundo. Així mateix, va 
recomanar a periodistes i polítics autocrítica en l’exercici de les 
seves professions: “Els periodistes han d’estar més atents als 
seus lectors i no a com reboten les seves notícies a les xarxes 
socials, mentre que els polítics no han de permetre que la seva 
acció es guiï pel que estableixi Twitter en un moment determi-
nat”.

Sota el títol Els mitjans, amics o enemics de la democràcia?, La 
sessió va acollir també la periodista italiana Maria Maggiore; la 
responsable de la xarxa de periodisme d’investigació dels Bal-
cans, Jeta Xharra; i a Siddharth Varadarajan, director i fundador 
del medi indi The Wire. El fòrum es va centrar en els perills que 
el populisme comporta en les societats democràtiques. La vic-
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tòria de Donald Trump als EUA, el Brexit, Marine Le Pen... Fer-
nández-Galiano es va referir també al procés independentista 
català com “una amenaça en tota regla per a l’Estat espanyol i 
el seu ordenament jurídic”. 

Va intuir, però, un missatge esperançador. Segons el parer del 
conferenciant, la crisi de credibilitat de les institucions, credibi-
litat també soscavada per la corrupció i la crisi, ha afavorit el 
populisme, de manera que s’ha estès “el tremendisme com a 
forma de comunicació que compta amb l’aliança de les xarxes 
socials”. Fernández-Galiano va posar un clar exemple: “En el 
llenguatge populista no existeix la paraula ciutadà com a màxim 
exponent de l’home lliure. Hi ha una apel·lació constant a la 
voluntat del poble per sobre de la llei”.No obstant això, al seu 
parer hi ha marge per a l’optimisme: “La victòria de Trump ha fet 
que els mitjans tradicionals ressorgeixin i visquin una espècie 
de primavera; a Espanya, el procés independentista català ha 
determinat que la premsa hagi recobrat una força que semblava 
haver-se diluït (...) És un missatge esperançador: la gent ne-
cessita referències sòlides i estables”.
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Com està afectant la crisi de 
Catalunya a les audiències de 
televisió?
Per Pilar Angrill, partner client leadership  a Mindshare Barce-
lona / Marketing News

Sempre ha existit aquest debat: els mitjans de comunicació re-
flecteixen la societat en què vivim o, per contra, són responsa-
bles de la seva construcció? La veritat és que si ens atenem 
als últims esdeveniments sociopolítics que han esdevingut al 
nostre país, la tesi que els mitjans actuen com el nostre propi 
mirall sembla la més encertada. Si reflexionem, qui més i qui 
menys, independentment d’opinions i ideologies, ha mostrat un 
creixent interès per conèixer els fets que han anat passant a la 
comunitat catalana durant els últims dos mesos.

D’aquesta manera, tot aquest esdevenir ha tingut una indubta-
ble repercussió en els mitjans de comunicació com feia temps 
que no es veia. Si ens atenim estrictament a les dades de te-
levisió, podem constatar que el temps dedicat als espais infor-
matius, considerant el total de cadenes, durant els mesos de 

setembre i octubre d’aquest any respecte a l’anterior s’ha incre-
mentat notablement, exactament un 9,1 % en el cas d’Espanya 
i, concretament en l’àmbit de Catalunya, un 9,4%. 

 
De la mateixa manera, també s’ha incrementat el nombre mig 
d’espectadors d’aquest tipus de programes: un 14,8% en el 
total territori espanyol. No obstant això aquí constatem clares 
diferències segons el prisma des del qual es miri: mentre que al 
territori català es va produir un augment de l’audiència mitjana 
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del gènere Informació d’un 46,4% a la resta d’Espanya, només 
va augmentar un 3,7%.
  

Per descomptat, igual que hi ha miralls plans, còncaus i con-
vexos, tampoc el comportament de les diferents cadenes ha 
estat el mateix. Així, per exemple i en conseqüència, en el cas 
de TV3 es va dedicar un 55% més de temps al gènere informa-
tius acompanyat també per un increment de la seva audiència 
mitjana del 44%. El cas oposat el trobem en una altra autonò-

mica: Telemadrid. Mentre que la cadena madrilenya va incre-
mentar gairebé un 36% el seu temps de cobertura, el nombre 
d’espectadors d’aquest gènere va caure un 38%. 

No obstant això, on millor es pot percebre aquest interès per 
l’actualitat és precisament en els canals temàtics de notícies 
com són 24Hores i 3/24: la seva audiència inexorablement es 
va incrementar respecte a l’anterior any un 71,4% i un 100% 
respectivament. En el cas de La Sexta, cadena que ha dedicat 
especial cobertura al fenomen català,  ha augmentat un 18,2% 
i l’audiència mitjana un 11,7%.

Com evolucionarà la situació a partir d’ara? La veritat és que és 
difícil predir les conseqüències que tindrà l’aplicació del tan co-
mentat article 155 o de la convocatòria d’eleccions per a Cata-
lunya, però del que sí podem estar segurs és que un dels barò-
metres més fiables per avaluar el clima sociopolític del moment, 
serà la presència, i per descomptat també l’audiència, d’aquest 
tipus de programació. (Font de les dades: Kantar Media)
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”És important que les redaccions 
integrin des de ja la cobertura mòbil a 
la feina diària”
Per @cdperiodismo

L’auge de les xarxes socials està provocant que les fronteres 
narratives entre premsa, ràdio i televisió saltin pels aires i que 
ara tots els mitjans puguin dir les notícies en tots els llenguatges 
integrats i orquestrats. La conceptualització d’aquest fenomen 
per a l’àmbit periodístic és relativament recent i en constant 
evolució pel que tot just es comença a aprofundir-hi.

D’acord amb Víctor Adrián Espinosa, periodista i social media 
manager a Condé Nast, empresa que edita les revistes Vogue, 
Glamour, GQ, Vanity Fair i Arquitectural Digest, “les noves na-
rratives són l’encreuament del relat periodístic amb recursos 
multimèdia i interactius (fotos, àudios, GIF, infografies, vídeos 
diferits o en directe i una infinitat de possibilitats audiovisuals) 
que brinden una cobertura més profunda i completa a l’audiència 
aprofitant les característiques pròpies de les xarxes socials. En 
el periodisme actual s’utilitzen en el treball diari com a cobertures 
en viu o el desenvolupament d’una exclusiva, també en treballs 
a profunditat com cròniques, reportatges i fins i tot documentals”.

Espinosa, qui va cursar el màster en Edició, producció i noves tec-
nologies periodístiques del diari El Mundo, explica que hi ha més de 
70 noves narratives digitals conceptualitzades per diferents teòrics, 
alguns exemples són el “última hora”, mapes conceptuals, vídeos 
socials o breus, revistes de premsa, vinyetes o el “making of”.

Quins mitjans i des de quan s’apliquen aquestes noves na-
rratives?
- Hi ha molts casos, Al Jazeera per exemple amb les seves crò-
niques a través de Facebook Live sobre temes d’agenda com a 
refugiats a Grècia o la persecució contra musulmans a Myan-
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mar, la BBC amb els seus #bbcshorts, vídeos socials menors 
a 1 minut que expliquen una notícia a detall, també National 
Geographic que aprofita recursos com YouTube Live per narrar 
els seus safaris al centre d’Àfrica o el Hindustan Times a l’Índia 
que utilitza snapchat per fer reportatges sobre temes delicats 
com les víctimes de violència sexual. Arreu ja hi ha diferents 
exemples excel·lents en cobertures en directe. També alguns 
diaris exploren amb èxit les taules d’opinió via Facebook Live, 
un recurs de la seva cobertura diària. 

Com poden els periodistes integrar aquestes tècniques en 
el seu treball diari?
-A través de la “gimnàstica narrativa”, és a dir, reflexionar i triar 
quina fórmula narrativa i mitjà social (vídeo, foto, àudio o més 
/ Facebook, Twitter, Instagram, etc.) li permet comunicar amb 
més claredat a les audiències digitals, depenent del tema, de la 
naturalesa del reportatge, nota, crònica o entrevista, i del mateix 
periodista digital. Quan parlo de periodista digital faig referència 
a un perfil multimèdia, assidu a les xarxes socials i “early adop-
ter”, és a dir, que treballa diàriament amb les noves tecnologies 
i que a més està al dia de qualsevol eina que sorgeixi.

Les noves narratives són aplicables a la producció perio-
dística o només en la difusió del treball periodístic?
- Ambdues són formes vàlides, ja que aquestes noves narrati-
ves permeten al periodista desenvolupar el tema sota aquests 
formats sense tenir una peça escrita o publicada en un lloc web, 
i també funcionen per brindar major difusió al contingut web, tot 
depèn de l’objectiu del periodista i el mitjà de comunicació. Val 
la pena assenyalar que el periodista, abans de res, ha de tenir 
clar que qualsevol material ha de ser planejat, és a dir, saber a 
on anar per realitzar la investigació, obtenir la informació de les 
fonts, etcètera. Amb base en aquesta planificació es determi-
narà quina és la forma més adequada per presentar el producte 
periodístic. És important que el periodista sàpiga explicar la his-
tòria en qualsevol format, el que implica el coneixement de les 
diferents plataformes i les seves característiques.

Segons McLuhan “el mitjà és el missatge”.  Les noves 
narratives són una nova forma de comunicar o és només 
l’adaptació del missatge als nous mitjans?  
- Són una forma de comunicar la informació que passa dia a dia, 
com quan va aparèixer la televisió o la ràdio. Amb la incorpora-
ció de les noves tecnologies sorgeix la necessitat d’utilitzar-les 
en el quefer diari del periodista perquè brinden la possibilitat 
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d’enriquir els relats periodístics i oferir diferents angles d’un ma-
teix fet. A més, es té en compte a diferents públics.

Quin tant per cent s’ha transformat la manera de fer perio-
disme amb les noves plataformes socials?
- Les possibilitats transmediàtiques i multimèdia van deixar de 
ser un catàleg limitat per transformar-se en un gran univers grà-
cies a les xarxes socials, on les noves narratives obliguen el 
periodista a desenvolupar més habilitats digitals, per ser capaç 
de trobar la notícia i no només redactar-la sinó que també pu-
gui fer vídeo, foto, etcètera.  Això també és una preparació per 
poder indicar què vol, per què i per a què a un equip de pro-
fessionals que s’integra en cada projecte i treballen de manera 
col·laborativa. L’objectiu ara és prioritzar un diàleg multimèdia 
amb les audiències en un entorn on ja no existeix l’esquema 
tradicional emissor-receptor i domina la cultura audiovisual.

Els mitjans haurien de pensar en estratègies de producció 
usant aquestes noves eines, com els telèfons mòbils?
- És clar, perquè en aquest nou ecosistema mediàtic els 
smartphones són el dispositiu de connexió més usat a bona 
part del món. El periodista i l’equip d’experts que l’acompanya 
ha de triar la fórmula narrativa i el mitjà social més adequat 

per a la difusió del contingut, però sense deixar de banda que 
la seva principal pantalla de difusió serà el suport mòbil. Això 
significa estar present sempre. Per aconseguir-ho també és im-
portant que les redaccions integrin des i a la cobertura mòbil a 
la feina diària perquè el telèfon que tots portem a la butxaca és 
el millor camp d’entrenament pel que fa a narratives digitals.
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”Cap model de galetes”: Com estan 
actualment els editors americans de 
premsa local i es preparen per al futur
Per Shan Wang, professora a Harvard / NiemanLab

La majoria dels diaris de proximitat als Estats Units tenen circu-
lacions de menys de 50.000. Alguns tenen la seva seu a pobles 
de menys de 2.000 habitants. Alguns s’editen en àrees mitja-
nament poblades, com ho són les metropolitanes de mig milió. 

Entre aquests diaris de mercat més petits, coneguts com prem-
sa local o de proximitat, no hi ha cap “model de galetes” per a 
l’èxit de notícies locals, però hi ha molts reptes comuns, marcs 
útils i moltes oportunitats d’ingressos prometedors similars, se-

gons un informe del Tow Center publicat dimecres per Christo-
pher Ali i Damian Radcliffe, centrat en els desafiaments i estra-
tègies d’aquests diaris de mercat més petits.

Dels 7.071 diaris o setmanaris que operen als Estats Units, 6.851 
-prop del 97 per cent- tenen circulacions per sota dels 50.000, 
segons dades de l’editor i el publicador. A través d’entrevistes 
de composició oberta amb periodistes, editors, executius de la 
cadena de diaris, observadors de la indústria, personal de la 
fundació i altres investigadors, Ali i Radcliffe, van reunir una 
sèrie de prescripcions. A continuació, en traiem alguns bits inte-
ressants per diversificar i enfortir els fluxos d’ingressos. 

- L’habitual. La publicitat i les subscripcions, tant en línia com en 
impressió, així com en vendes d’un sol exemplar, són freqüents 
en aquests petits documents periodístics del mercat. Els periodis-
tes a vegades poden ser els millors defensors en aquest sentit:

Lauren Gustus, l’editor executiu del Colorado a Fort Collins va 
observar com els periodistes sovint compartien informació so-
bre els mitjans socials de les ofertes especials de subscripció i 
li deien als seus seguidors: “Estic orgullós del treball que faig... 
Aquí teniu l’enllaç per si voleu subscriure’s.”
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Gustus afirma que, al costat d’això, els seus periodistes no dei-
xen aquests assumptes només als venedors. “Qualsevol que 
estigui a la nostra redacció podria dir-vos sobre la demografia 
dels nostres subscriptors”, va dir. “Podrien dir-vos quants subs-
criptors tenim i també ens poden dir quant costa subscriure’s al 
Colorado per a impressió o digital”.

La publicació té una de les bases de subscriptors digitals més 
dèbils de les del grup Gannett, amb la circulació de pagaments 
interanual durant els dos últims anys. No es pot demostrar si 
això es pot atribuir a la comunicació continuada entre la redac-
ció i l’audiència del paper, però tot i així és un model que altres 
poden aprendre. No tan sols no deixen caure el paper, sinó que 
amb la seva actitud l’aixequen.

- Col·laboració com a qüestió de necessitat. Relats de relleu 
destacats com Electionland han fet que la idea d’associació de 
mitjans i compartir històries i recursos sigui una mica més fami-
liar i una mica més fàcil de llegir per a algunes publicacions de 
notícies de competició. Hi ha casos d’associacions properes i 
permanents no només per fer front a grans esdeveniments com 
ara les eleccions, sinó per mantenir les publicacions amb vida:

A Virgínia, una associació entre el lloc web d’informació hiper-
local Charlottesville Tomorrow i el diari The Daily Progress ha 
donat com a resultat més de 2.000 històries escrites pel per-
sonal de Charlottesville Tomorrow publicat al Progrés. Segons 
el seu lloc web: “Charlottesville Tomorrow produeix més del 50 
per cent del contingut del diari relacionat amb el creixement, el 
desenvolupament, l’educació i la política local”.

Segons ens va explicar Brian Wheeler, director executiu de Char-
lottesville Tomorrow: el 2009, la redacció del The Daily Progress 
s’havia reduït dramàticament, d’aproximadament quaranta-cinc 
persones fins a divuit. L’editor gerent ens va reunir. Estava bus-
cant altres coses que podrien tenir cabuda al seu lloc web... i 
finalment van arribar al punt on van dir: “Podríem fer més en 
associació amb vostè que intentar treballar contra vosaltres”. I 
va néixer l’associació entre dos mitjans, el del comtat i el local.

Per tant, l’associació era un simple memoràndum d’enteniment 
entre una sola pàgina i un altre cop entre mi i l’editor. No hi ha-
via advocats implicats. I va ser, el 2009, el primer del seu tipus 
al país on es va fer un informe sense ànim de lucre per informar 
un diari periòdic.
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-  Obituaris: a paywall, o no a paywall? Les estratègies sobre 
la càrrega per publicar obituaris i les visions del món sobre si això 
és una cosa grega i què fer també varia. Algunes publicacions 
opten per mantenir els obituaris darrere d’un paywall juntament 
amb altres continguts més populars, com ara receptes; d’altres 
no. Alguns llocs publicaven obituaris de forma gratuïta, ara els 
cobren, i amb èxit. Per determinades famílies o entitats mercan-
tils, l’obituari dóna imatge de fortalesa.

The Courier Record de Blackstone, Virginia, és un d’aquests pe-
riòdics que ha fet aquest viatge. Com el propietari Billy Coleburn 
va reflexionar: “No solíem cobrar per òbits, llavors vam cobrar per 
algunes versions i no cobraven per altres. Ara, bàsicament, la ma-
joria dels òbits del nostre diari es paguen. Feu una foto en color 
i aquesta peça addicional millora els ingressos”. Al mateix temps, 
Coleburn va reconèixer fàcilment que “els òbits són una part molt 
important del registre econòmicopublicitari del seu periòdic de 
proximitat, sens dubte, i a més fa un servei a la comunitat”.

- Aquesta petita plataforma Mark Zuckerberg corre. Alguns 
editors, com el diari Calhoun County of Bruce, Mississippi, evi-
ten activament Facebook. Uns altres reconeixen que és bastant 
dur simplement mantenir-se fora de les plataformes en aquests 

dies, però són desconfiats en l’aspecte de monetització.
Com que Amalie Nash, l’editor executiu i vicepresident del registre 
de Des Moines per a notícies i compromisos en el moment de 
l’entrevista i ara l’editor executiu de Gannett per a la regió de l’oest, 
va explicar: “Veuràs alguna cosa com els vídeos nadius de Face-
book, que tots estem d’acord que és genial per a la marca, això 
és genial per aconseguir-vos a nosaltres mateixos, i això, però, al 
final del dia t’ha dones que has fet penics el dòlar, que realment 
és el que aquests vídeos proporcionen quant a font d’ingressos”.

En altres plataformes, els ingressos poden ser encara menors. 
Una ullada superficial als canals de YouTube per a molts diaris 
locals, de petits mercats, per exemple, mostra que les visualitza-
cions de vídeo solen sumar-se entre uns pocs milers i pocs cen-
tenars. “Obtenir cinc o sis o set centes vistes en un sol vídeo no 
és un element venedor per a un anunciant”, va advertir Lou Bran-
caccio, editor emèrit de The Columbian of Vancouver, Washington. 
Com a resultat, va suggerir que aquest no és un mitjà viable per a 
petits comerços per seguir invertint tan fortament en un mitjà local. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Local 
News in a Digital World: Small-Market Newspapers in the Digital 
Age. CLIQUEU AQUÍ  (i posar aquí el PDF)
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Per què els mitjans haurien d’elaborar 
més formats gamificadors: 10 casos 
d’èxit
Per Jose A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiències UMH 
/ Bloc MIP

Els newsgame estan de moda. Els experts consideren que si es 
fa servir adequadament, la gamificació pot fidelitzar els usuaris, 
especialment als més joves. Els nivells de gamificació varien en 
funció de la seva complexitat, amb formats cada vegada més 
versàtils. Com estan utilitzant els mitjans la gamificació? Pre-
sentem 10 newsgame de divers tipus que han estat reeixits.

Imagina que durant un moment pots ficar-te en la pell d’un 
malalt de Parkinson, conèixer les seves pors, els seus proble-
mes i els seus reptes. Ets capaç d’aprendre com és el seu dia 
a dia i de quina manera la medicina i el seu entorn poden aju-
dar a millorar la seva qualitat de vida. Aquest és el propòsit de 
Parkinson, que tremoli el camí, un webdoc del Lab de RTVE, 
coproduït amb la productora Barret Films i la Associació de Par-
kinson de València en 2016. El webdoc mostra el viatge i la 
preparació física i mental d’un grup de malalts de Parkinson 
que decideixen fer el Camí de Santiago.

L’estructura del webdoc –que es pot veure CLICANT AQUÍ-  
permet que l’usuari pugui acompanyar els protagonistes i ex-
perimenti de primera mà els efectes de la malaltia al llarg d’un 
viatge de sis etapes i 100 quilòmetres. La narrativa es divideix 
en cinc capítols lligats als personatges principals. En cada un 
d’ells apareix un vídeo informatiu i un minijoc, en el qual l’usuari 
ha d’ajudar al protagonista a superar els problemes que aparei-
xen en el seu camí.

Els seus creadors fan servir quatre tipus de minijocs: saltar obs-
tacles, mantenir l’equilibri, recórrer el camí sense perdre l’energia 
i seguir el ritme de la música. Cada minijoc inclou un tutorial al 
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principi i elements de feedback: un cronòmetre amb compte en-
rere, un marcador de punts i un comptador de passos. Al final de 
cada un es mostra una fitxa amb la puntuació obtinguda i la pos-
sibilitat de compartir els resultats en les xarxes socials. En total, 
s’utilitzen sis elements de gamificació estructural (tutorials, fee-
dback, senyalització, estatus social, punts i medalles) i cinc rela-
cionats amb el contingut (narrativa, tema, nivells, compte enrere 
i reptes). D’aquesta manera, qui es submergeix en Que tremoli 
el camí descobreix que el Parkinson es viu de moltes maneres i 
afecta cada persona de manera diferent.

La gamificació consisteix a utilitzar mecàniques basades en jocs, 
en l’estètica i l’interès lúdic, per motivar accions dels usuaris, 
promoure l’aprenentatge i ajudar a resoldre problemes. Hi ha di-
versos formats de gamificació. Els newsgame van un pas més 
enllà: aprofiten els aspectes atractius dels jocs i en qualsevol 
tema lligat a l’actualitat, s’identifiquen aquells aspectes suscepti-
bles de ser convertits en joc, per treure’n el màxim partit. Segons 
diversos investigadors, els newsgame estableixen una vinculació 
especial amb els usuaris que experimenten de manera lúdica 
amb el tema i poden incentivar canvis de conducta. És a dir, es 
genera una experiència motivadora per a l’usuari, que li facilita 
assimilar el contingut mentre gaudeix interactuant amb ell.

En dissenyar un newsgame convé tenir en compte una sèrie de 
passos que permetin identificar en quina mesura el format s’adapta 
millor a un joc seriós (newsgame), a un altre més lúdic, a un quiz 
o una simulació. Un expert en el desenvolupament d’aquests for-
mats, Andrzej Marczewski, recomana aplicar l’esquema, a fi de 
prendre les decisions en funció del que necessitem i del que tenim:
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El disseny dels newsgame exigeix una dedicació i un pressu-
post considerables; requereix invertir en recursos que es des-
vien d’altres prioritats a la redacció. No obstant això, molts mi-
tjans estan intentant atraure els usuaris més joves, mitjançant 
iniciatives de periodisme gamificat. Al setembre de 2015, The 
Washington Post va crear un departament de gamificació. I al-
tres mitjans han seguit aquesta tendència.

“Els criteris pels quals la gent més jove valora la qualitat del 
periodisme estan canviant”, explica Maxwell Foxman, que el 
2015 va publicar un informe sobre newsgame del Tow Center 
for Digital Journalism de la Universitat de Columbia. “Molts mi-
tjans nadius digitals són més flexibles i incorporen formats de 
gamificació en el periodisme de forma més senzilla i habitual 
perquè per a moltes persones l’aspecte lúdic és un ingredient 
que els interessa quan consumeixen un contingut que connecta 
amb els seus interessos”, afirma en el seu informe.

A continuació presentem una selecció de deu newsgame reei-
xits que mostren l’enorme potencial d’aquest format:

Can You Beat Usain Bolt?, The New York Times.- Aquest sen-
zill format gamificat de The New York Times convida els usuaris 

a comprovar la velocitat d’Usain Bolt a la sortida de la cursa de 
cent metres llisos en els Jocs Olímpics de Rio 2016 i a tractar 
de superar-lo. Un repte gens fàcil.

7 ways to Defy death, The Washington Post.- El nord-americà 
mitjà té una expectativa de vida de 80 anys. Però això pot can-
viar a mesura que els científics descobreixen nous mètodes 
per allargar la vida. En aquest joc, l’usuari afronta una sèrie 
de reptes a mesura que va envellint i ha de decidir la manera 
de superar-los. A més, s’ofereix informació sobre set tècniques 
científiques que estan aplicant per millorar l’expectativa de vida.

Cutthroat Capitalism, Wired.- Et converteixes en un pirata so-
mali que ha de guiar un vaixell que ha de navegar fins a trobar un 
vaixell de càrrega, segrestar-i negociar un rescat. Aquest news-
game publicat per la revista Wired el 2011 no va estar exempt 
de polèmica, ja que retratava les activitats dels pirates somalis 
en una època en què eren freqüents els segrestos i extorsions. 
L’usuari viu la seva experiència personal i afronta cadascuna de 
les seves decisions.

Der Metadatensauger, ZDF.- El realitzador Marcus Bösch va 
crear aquest newsgame per a la televisió pública alemanya 
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ZDF el 2015. L’usuari va afrontant diverses situacions reals que 
mostren com les seves dades personals són captades i ma-
nejades per empreses, i experimenta en quina mesura poden 
arribar a controlar la seva vida i influir en les seves decisions.

Which sport are you 
made for?, BBC News.- 
És un quiz molt pràctic 
que permet a l’usuari, en 
tan sols un minut, saber 
per quin tipus d’esport 

està millor dotat. Mitjançant 13 preguntes, el jugador pot saber 
a quina especialitat esportiva s’ajusten millor a les seves con-
dicions físiques i mentals, amb un simpàtic toc d’humor en el 
disseny de les eines.

HeartSaver, ProPublica.- Es tracta d’una narrativa gamificada 
creada el 2013 amb una eminent finalitat didàctica. En el menor 
temps possible, l’usuari ha evacuar un hospital de Nova York a 
diverses persones que pateixen un atac de cor en plena via pú-
blica. El joc explora les possibilitats de supervivència d’aquests 
pacients davant d’una situació tan delicada, alhora que mostra 
la millor manera d’atendre’ls contrarellotge.

Retoricum, El Confidencial.- Amb un disseny molt cuidat, Re-
toricum és un joc creat per l’equip del Confidencial.LAB durant 
les eleccions generals de 2016. A través d’una interfície que 
recorda a les màquines recreatives, l’usuari ha d’endevinar com 
acaben una sèrie de frases memorables pronunciades per els 
líders polítics durant la campanya. Inclou elements de progrés, 
un comptador de punts i feedback, amb una gamificació que 
combina elements estructurals, estètics i de contingut.

Montelab, RTVE Lab.- Els usuaris juguen a comprar-se un pis 
el 2007 i superar les vicissituds a què s’enfronten moltes famí-
lies. El jugador podrà triar el tipus de família que encaixa més 
amb si mateix, comprar o llogar un habitatge i vigilar els mar-
cadors que indiquen el valor de l’immoble. També haurà de fer 
front a la manca de serveis en urbanitzacions allunyades de la 
civilització, a constructores trencades o decidir si ajudar o no a 
un veí que ha estat desnonat. L’espectador anirà prenent deci-
sions que influiran en el desenvolupament de la narració i afec-
taran els seus marcadors de qualitat de vida; i coneixerà als 
afectats per aquesta crisi que va deixar a centenars de famílies 
vivint en urbanitzacions inacabades als afores de grans ciutats.
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Tallanasty, Miami Herald.- Aquest joc de corrupció política, 
llançat en 2013 a Estats Units, permet que l’usuari assumeixi 
un destacat càrrec polític i vagi prenent les decisions ètiques 
necessàries per afrontar una àmplia gamma de problemes rela-
cionats amb la corrupció. Un cop finalitzat, s’avaluen la qualitat 
i eficàcia de les seves decisions. La seva fascinació resideix en 
la capacitat de “posar-se en la pell” d’un polític i comprovar el 
difícil que resulta decidir correctament.

Uber Game, The Financial Times.- Mitjançant aquest format 
innovador, llançat a l’octubre de 2017, l’usuari es posa a la pell 
d’un conductor de Uber que ha de recollir a diversos clients 
i completar diferents trajectes. El newsgame inclou extensa 
informació sobre els condicionants econòmics d’aquests pro-
fessionals; es basa en dotzenes d’entrevistes realitzades pels 
periodistes del Financial Times a conductors de Uber.
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Els mitjans tremolen davant la nova 
política europea de protecció de dades
Per Miriam Garcimartín, periodista / Eco Inteligencia

En un any en què el duopoli Google-Facebook ha decidit canviar 
la seva política i ajudar a impulsar les subscripcions de paga-
ment, la premsa haurà de lidiar amb un inesperat focus hostil: la 
Unió Europea.

Al maig de 2018 entrarà en vigor el Reglament General de Pro-
tecció de Dades de la UE. Dins d’aquest marc, hi ha un apartat 
especial sobre e-privacy, en tràmits d’aprovació, que estableix 
alts estàndards de privacitat, confidencialitat i seguretat en les 
comunicacions electròniques a tota la Unió.

Els mitjans de comunicació a Internet serien clarament els grans 
perjudicats d’aquesta normativa. La clau està en les “cookies”, 
petits arxius que permeten als editors identificar les preferèn-
cies de navegació d’un usuari, mesurar l’audiència i oferir publi-
citat dirigida. El nou reglament estableix que els usuaris donin 
el seu consentiment per a la recol·lecció del seu comportament 
de navegació, no en cada lloc visitat, sinó de manera integral a 
través dels navegadors .

Els sindicats de premsa francesos han denunciat a través d’un 
comunicat que aquesta mesura no permet que els usuaris deci-
deixin “en consciència” la relació que volen mantenir amb cada 
web, privant als mitjans de comunicació de tenir un coneixe-
ment del comportament dels seus lectors. Els mitjans francesos 
estan convençuts que aquest reglament posa en perill el perio-
disme de qualitat, la font de finançament és la publicitat basada 
en dades. Però a més alerten que aconseguirà l’efecte contrari 
al perseguit: confiar la gestió de les dades digitals als gegants 
tecnològics suposa reduir la protecció de la vida privada dels 
internautes.

Per la seva banda, IAB Europa, al costat d’altres associacions 
publicitàries europees, ha llançat diversos vídeos en què aler-
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ten de les possibles conseqüències d’una regulació tan estricta: 
la fi de la gratuïtat dels continguts i serveis, el “app-ocalypse”, 
que suposa la fi de les aplicacions mòbils, o la reducció de les 
fonts independents i plurals, entre d’altres.
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