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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Benvinguts al club: més enllà de la subscripció
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El declivi de la premsa a Espanya: Cada dia menys mitjans de comunicació i més de “silenciació”

COMUNICACIÓ DIGITAL
La intel·ligència artificial, la realitat augmentada i virtual i el blockchain canviaran radicalment el periodisme

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La premsa encara importa en publicitat

NOVES EINES
Així funciona la “redacció cibernètica” de Reuters

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els consumidors es creuen cada vegada menys la publicitat i els anuncis de les xarxes socials 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Convertir els diaris en institucions benèfiques que apostin per noticies locals: un nou model per al futur? 
TRIBUNA: Cartografia del futur de les notícies locals
ENTREVISTA: Gallego-Díaz: “Els periodistes no hem estat capaços d’impedir que els mitjans trafiquin amb la informació”
ANÀLISI: Facebook: si els consumidors no volen que es facin servir les seves dades, haurien de pagar pel servei
DOSSIER: Pagar per llegir a Internet: el model inevitable que la premsa espanyola no s’atreveix a implantar
OPINIÓ: Poques idees i encara menys diners
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Benvinguts al club: més enllà de la 
subscripció
Per Diego Dillenberger / ADEPA

Un expert en distribució de mitjans gràfics impresos i digitals va 
investigar diaris i revistes europeus que estan experimentant 
amb el desenvolupament de vincles molt més estrets i lucratius 
amb els seus lectors que la tradicional subscripció i aconse-
gueixen equilibri sense publicitat.

Igual que Netflix, moltes empreses de tot tipus de color estan 
descobrint els models de subscripció. Els avantatges són molt 
clars: relació directa, ingrés constant, i bona possibilitat de pla-
nificar el negoci.

Ja s’està parlant d’una economia de la subscripció, perquè els 
models de subscripció estan experimentant en bona mesura 
molt bones taxes de creixement, segons un estudi publicat per 
Markus Schöberl, excap de Distribució del gegant Axel Sprin-
ger, al portal germànic especialitzat en media business Edito-
rial Media.

Però en el cas de les editorials el tema és més complex. Ja 
s’està començant a parlar en alguns casos de membres. El 
portal alemany, dedicat a editors de mitjans impresos i online, 
va analitzar els casos de Krautreporter, un portal periodístic 
d’Alemanya que ofereix contingut de pagament sense un sol 
avís publicitari i apunta a l’esquiu lector sub 30; el seu èmul ho-
landès De Correspondent; el tradicional diari anglès The Guar-
dian; i el nord-americà Slate.com... Aquests mitjans qualifiquen 
als seus subscriptors com a membres o socis, i prescindeixen 
de la publicitat, segons l’anàlisi d’Editorial Media.

Ara bé, darrere de l’ús d’aquesta qualificació diferenciada de 
soci en lloc de subscriptor hi ha alguna cosa més que una di-
ferència de paraula: en molts casos es tracta d’afegir valor a la 
seva oferta perquè els seus socis tinguin un benefici addicional, 
cita l’exemple d’Amazon i la seva tarifa de lliurament fixa.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.editorial.media/2018/02/16/wenn-aus-abo-nnenten-mitglieder-werden/
http://www.editorial.media/2018/02/16/wenn-aus-abo-nnenten-mitglieder-werden/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En el cas de mitjans informatius la subscripció pot significar tenir 
el privilegi de visitar periòdicament la redacció o participar de ma-
nera gratuïta de conferències i esdeveniments. Però fonamental-
ment el canvi de nom de subscriptor a soci tanca l’intent de ge-
nerar un vincle emocional amb el lector que vagi molt més enllà 
del contingut. Pres com a exemple el tradicional diari de negocis 
alemany Handelsblatt, que busca convertir als seus subscriptors 
en membres d’una comunitat d’entesos en economia.

Un altre exemple és l’startup suís Die Republik, que va aconse-
guir fa pocs mesos que 14.000 persones paguin subscripcions 
de 240 francs anuals (una suma similar en dòlars), dies abans 
de llançar la primera edició. Prometen que a canvi mai lliuraran 
més de tres articles diaris. Però a diferència dels casos ante-
riors aquest portal -també lliure de publicitat- no parla de socis 
sinó d’”editors”.

La novetat, segons Editorial Media, és que els mitjans periodís-
tics que busquen subscriptors comencin a reconfigurar el vincle 
entre la redacció i els lectors. En el cas de De Correspondent, 
d’Holanda, o de la xarxa de mitjans locals francesa Mediaci-
tés, els lectors poden incorporar la seva experiència en les in-
vestigacions de diversos temes sobre els que saben pel seu 

coneixement local. Així és com els mateixos socis o membres 
aporten i enriqueixen la cobertura dels temes que ells mateixos 
llegeixen. De Correspondent espera dels seus redactors que 
organitzin trobades amb lectors/socis.

En el cas del portal financer holandès Follow the Money, els 
lectors que en molts casos són membres experts del mercat 
financer poden aportar constantment comentaris, anàlisi i in-
formacions a la redacció i així convertir-se en coautors de la 
informació que llegeixen. Però també ens estem assabentant 
que fins i tot el Times de Londres va començar a proposar als 
seus redactors que intensifiquin l’intercanvi amb els lectors.

El que tenen en comú totes les propostes periodístiques 
d’associació amb els lectors és la presència d’una marca fiable 
i una redacció amb la qual els lectors desitgen identificar-se. 
Cap lector vol saber res amb associar-se a una oferta periodís-
tica rejuntada mitjançant un algoritme. Els models d’associació 
o subscripció només funcionen on hi ha una autèntica redacció 
preocupada pel contacte amb els seus lectors.

Molts models de membresies es financen exclusivament amb 
els lectors i prescindeixen en bona mesura de la publicitat. Al-
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tres mitjans, especialment les marques més establertes que 
apunten a desenvolupar models que vagin molt més enllà de 
la subscripció, no veuen una contradicció entre un model de 
membres amb els ingressos publicitaris. Per contra, per als 
anunciants pot ser atractiu publicitar en un entorn en què els 
lectors participen molt activament del contingut, del qual des-
prés obtenen un vincle què va més enllà de la simple lectura.

En el cas de les revistes, sempre han estat ancorades per a 
grups d’interès dels més diversos temes. Fins ara la comunica-
ció entre la redacció d’aquestes revistes i els seus lectors era 
unidireccional. Uns escriuen, els altres llegeixen. Els models 
d’associació desenvolupen formes diferents de comunicacions i 
interacció entre tots els participants. Així és com de grups target 
passen a ser comunitats.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El declivi de la premsa a Espanya: 
Cada dia menys mitjans de 
comunicació i més de “silenciació”

  
La premsa de paper porta ja un temps considerable en crisi. No 
són pocs els que donen a internet la culpa de la crisi en la es 
troba sumida, encara que la veritat és que els estudis han anat 
demostrant que la xarxa no és més que un capítol final d’un 
problema que ve molt més de darrere. Durant el segle XX, es 
van anar succeint l’aparició de nous mitjans de comunicació, 
mitjans que resultaven més ràpids i més atractius i que van ser 
desplaçant a poc a poc als diaris.

Però en els últims anys les coses s’han anat agreujant. La crisi 
en què es trobava sumida la premsa es va anar fent més pro-
funda per culpa de l’impacte de la crisi econòmica. Els diaris 
van reduir tirades i nombre de pàgines, van mantenir primer 
i van pujar després els preus del nombre, es van posar a la 
defensiva contra internet en lloc de reflexionar sobre el que 
aquesta implicava (i possiblement el millor exemple d’això és 
el cànon AEDE espanyol) i van acomiadar i/o precaritzaren als 
seus periodistes. Tot això va fer que els seus diaris perdessin 
qualitat i que els lectors els trobaran menys atractius.

Els diaris s’estan enfonsant en els seus propis problemes. De 
fet, no hi ha més que comprar un diari un diumenge, especial-
ment si fa molt temps que no es compra un diari, per compren-
dre l’estat de les coses. El nombre de pàgines serà molt més 
baix, el preu serà molt més alt i els continguts no seran tam-
poc necessàriament d’una gran qualitat. No sorprèn descobrir 
que les tirades dels diaris a Espanya estan en els seus mínims 
històrics. El que ara mateix distribueixen els quatre principals 
generalistes de Madrid, per posar l’exemple dels diaris genera-
listes estatals, és lleugerament menys del que distribuïa el més 
destacat en termes de difusió dels quatre fa 10 anys.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

I si el tiratge cau (i per tant la venda directa de nombre també ho 
fa) i si els ingressos per publicitat fan el mateix (les xifres mos-
tren un descens en picat), els mitjans necessiten trobar altres 
fonts d’ingressos alternatives.

Els mitjans de paper no troben el seu lloc
Internet podria ser una alternativa a la caiguda de la premsa 
de paper, però caldria preguntar-se si els mitjans tradicionals 
comprendre realment com funciona el format. En certa manera, 
han intentat trasplantar el que passa en paper al que passa en 
línia (encara que no funciona exactament així). Els models de 
subscripció que han implementat els mitjans de sempre tampoc 
han funcionat especialment bé (i moltes vegades sorprèn des-
cobrir com i què intenten cobrar).

Si la publicitat de sempre no funciona i a internet encara no 
han aconseguit trobar el seu lloc, què queda llavors? Els lec-
tors semblen tenir-ho bastant clar quan analitzen i critiquen la 
cobertura que els mitjans de paper fan de l’actualitat. No hi ha 
més que fixar-se en els comentaris que llancen en línia (i fins a 
la cobertura que es fa d’alguns temes) per veure-ho. Els mitjans 
són cada vegada més dependents dels seus grans anunciants, 
aquelles marques i empreses que tenen un pes determinant en 

els seus comptes, i també de la publicitat institucional i de les 
campanyes de subvencions.

El pes de la subvenció pública
Aquest últim punt es veu clarament si s’analitza el pes que les 
subvencions de continguts culturals tenen en el panorama de 
mitjans impresos d’algunes comunitats autònomes (i es fa des-
prés un seguiment del que els mitjans beneficiaris de les matei-
xes publiquen). A les capçaleres d’un caràcter molt més local, la 
dependència dels ajuts públics pot veure’s d’una manera clara 
quan canvia el partit a l’alcaldia. Si depenien massa de les aju-
des que l’anterior equip de govern els donava, el més probable 
és que entrin en una guerra mediàtica contra el nou equip.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A Espanya, que la premsa de paper té un problema de depen-
dència de les subvencions i campanyes públiques de publicitat 
és un problema tan clar que fins The New York Times li havia 
dedicat una anàlisi (anàlisi, per cert, que va fer que els mitjans 
es posessin a la defensiva en lloc de fer examen de conscièn-
cia).

Un estudi de la revista Telos assenyala que a la premsa au-
tonòmica les capçaleres poden accedir a ajudes culturals o de 
llengua, però els criteris resulten borrosos en alguns casos i 
no se sap si realment incentiven aquests continguts o direc-
tament són un baló d’oxigen perquè aquests mitjans sobrevis-
quin. Però potser la dada més clar per a comprendre aquesta 
dependència cada vegada més gran està en fixar-se en les da-
des d’inversions d’organismes públics en temps de crisi en els 
mitjans de comunicació. El mercat publicitari es desplomava. 
Els ajuts no ho feien.

La informació és esbiaixada
I tot això té un impacte directe sobre com s’informa. Ja ho diu 
la saviesa popular: un no mossega la mà que dóna de men-
jar. Ja sigui d’una forma conscient o d’una manera inconscient, 
s’acaba moderant com i què es publica. Si a això se suma que 

la crisi ha tingut un impacte en les plantilles (que tenen menys 
temps i poden treballar en menor profunditat), es comprèn mi-
llor el panorama final. Fer informació de qualitat és més difícil i 
que aquesta no es sesga molt més complicat.

No hi ha més que mirar d’on han sorgit els grans escàndols 
polítics dels últims temps per veure-ho. Les grans exclusives 
comencen a estar ja en els digitals.

El salt a internet
El salt a internet dels mitjans espanyols ha estat gairebé obli-
gat després d’anys i anys d’inseguretats i incertesa. No obstant 
això, els models de negocis a la xarxa disten molt dels models 
tradicionals per sobreviure i proliferar en la nova era digital sen-
se recórrer als favors institucionals. La premsa lliure és molt 
més difícil de mantenir. I és que abans de res, internet pot ser 
un indicador de la veritable realitat dels mitjans de comunica-
ció, arribant fins i tot a destapar les vergonyes de moltes de 
les grans capçaleres. De fet, alguns grans mitjans espanyols 
caurien al fons del mateix abisme si les seves edicions de paper 
deixessin d’existir del dia al dia. Altres però, i contra tot pronòs-
tic, s’han guanyat la confiança de les noves audiències digi-
tals convertint-se en casos d’èxit. La clau, sens dubte, la forta 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aprofita tots els avantatges

del Pack Family Assegurances

aquí, allà i, sobretot, ara

Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del 
Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. 
CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques 
de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 2401-2018/09681

Agrupa les assegurances al Pack Family Assegurances i contracta l’alarma
de Securitas Direct, i tindràs tota la protecció que necessites. I a més, ara, 
amb tots els avantatges de now: una nova app amb intel·ligència artificial 
més fàcil i ràpida, CaixaBank Pay per pagar amb el mòbil siguis on siguis, 
Les Meves Finances per controlar tots els comptes i els serveis, i molt més.
Aprofita’ls tots aquí, allà i, sobretot, ara.

AMIC 188 122 CAT.indd   1 22/3/18   21:21
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convicció d’un periodisme de qualitat, transparent i no subjecte 
als interessos d’ens polítics o institucionals. El mateix Ignacio 
Escolar, periodista i fundador del Diario.es, explica en un inte-
ressant vídeo, el seu model de negoci, els seus comptes i la 
filosofia de la seva capçalera.

Internet i els Mitjans per desinformar
No obstant això, Internet no ha quedat al marge dels problemes 
del món real i de la ja caduca premsa escrita tradicional. Du-
rant els últims anys, “mitjans i capçaleres fantasmes” amb tints 
ideològics extrems, han sorgit del no-res amb l’únic objectiu de 
desinformar i convertir-se en eines de propaganda. Una cosa 
lògica d’esperar, per arribar a les audiències més joves, ja que 
són les que porten ja anys sense consumir premsa tradicional i 
per als que internet és el seu mitjà d’informació habitual.

Internet és un bombarder de notícies i informació diària. Minut a 
minut i gairebé en temps real, internet ofereix la possibilitat de 
donar a la informació un plus d’instantaneïtat. Però també un 
mitjà, on tot i el gran volum d’informació que té, encara li costa 
diferenciar les mentides de la veritat. És un fet que la premsa 
tradicional està experimentant la seva agonia i els últims dies 
de glòria, però vagin amb compte, els que no respecten aques-

ta professió i els que només tenen la intenció de vendre’s al 
millor postor, també ha decidit assentar-se en aquest nou en-
torn digital.

La Comissió Europea renuncia a 
legislar contra les notícies falses

Tot i comptar amb proves de reiterades ingerències en elec-
cions recents, la Comissió Europea, l’única que pot proposar le-
gislació a nivell continental, ha renunciat a suggerir l’aprovació 
de lleis per protegir d’ingerències dels processos electorals als 
països membres, confiant en el seu lloc en programes educa-
tius i en l’autoregulació a través de les xarxes socials.

La comissària de Agenda Digital, la búlgara Mariya Gabriel  s’ha 
donat fins al 25 d’aquest mes  de termini per presentar una 
proposta contra la desinformació, i encara que entre les seves 
opcions s’incloïa la possible proposta de lleis, aquestes han es-
tat finalment descartades.

Experts i polítics de tots els països van demanar a Brussel·les 
crear una coalició contra les notícies falses, de manera que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Gabriel va optar per formar un equip de 39 experts que van 
lliurar un informe no vinculant en el que admeten l’enorme gra-
vetat del problema de la desinformació, “que pot suposar una 
amenaça als processos polítics democràtics”. No obstant això, 
aquests experts van recomanar programes educatius i incen-
tius a la premsa, però ni una sola mesura punitiva.

La realitat és que s’ha instal·lat la por a l’equip de la comissària 
que es percebi que estan intentant decidir amb una llei quines 
informacions són reals i quins no, de manera que la Comissió 
ha decidit confiar de moment en l’autoregulació, limitant-se a 
emetre codis de bones pràctiques. (d’Àmbit d’Estratègia i Co-
municació-Mediàtic)

Els Post-Millennials, la generació amb 
més consciència política de tots els 
temps
Es tracta de l’estudi presentat aquest dimarts per sobre post-
millennials amb troballes sobre els seus comportaments i ac-
tituds. Segons el mateix, un 44% assenyala que votaria si li 
ho recordessin per missatge de text aquest mateix dia. Segons 

l’estudi de M & CSAATCHI presentat aquest dimarts, sobre 
post-Millenials, es tracta d’”adolescents de mitjana edat”, na-
dius digitals que tendeixen al pessimisme:

- El 71% considera important trobar una feina estable com més 
aviat millor

- El 66% dels joves votaria a les eleccions si ho poguessin fer 
a través d’Internet

- El 44% admet que seria més probable que votessin si l’hi re-
cordessin amb un missatge de text aquest dia

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquest estudi soci demogràfic sobre la generació Post-Millen-
nial revela també les seves principals característiques, actituds, 
comportaments i punts de vista. Així, s’ha trobat que tendeixen 
al pessimisme, són ansiosos, eviten els riscos i no tenen grans 
aspiracions. A més, aquesta generació s’informa principalment 
a través de xarxes socials pel que, en general, tenen una com-
prensió superficial de l’actualitat.

Els adolescents de la també anomenada Generació Z són na-
dius digitals nascuts des de finals de la dècada dels 90 ‘fins a 
principis dels 2000 (menys de 20 anys). Aquests joves no es 
poden imaginar una època en què els smartphones no existien. 
I és que 3 de cada 4 tenen un mòbil i el 24% estan en línia gai-
rebé constantment. Tot i que aquests joves són conscients de 
l’actualitat informativa gràcies a les xarxes socials, no compten 
amb coneixements profunds sobre cap tema i els costa diferen-
ciar entre notícies reals i les cada vegada més recurrents Fake 
News. És per això que els missatges simples i curts són els que 
tenen més poder en dirigir-se a ells. D’altra banda, la generació 
Post-Millennial és, probablement, la més vanitosa fins ara, ja que 
el físic importa com mai abans. I és que els nois van al gimnàs 
des dels 13 anys per tenir uns cossos que puguin presumir línia.

La seva apatia es pot contrarestar amb idees simples i noves 
que estiguin directament relacionades amb el seu estil de vida. 
Aplicant aquest tipus de mètodes, per exemple, es podria acon-
seguir un major índex de participació en unes eleccions, ja que 
el 66% dels joves votaria a les eleccions si ho poguessin fer a 
través d’Internet i el 44% admet que seria més probable que 
votessin si l’hi recordessin amb un missatge de text aquest dia. 
Podeu conèixer una mica d’aquest estudi en un breu vídeo de la 
seva presentació que es pot baixar AQUÍ (d’El Publicista)

València Extra renova la seva imatge i 
aposta per nous reptes

El digital València Extra ha presentat avui el +Extra, el primer 
suplement en paper que veurà la llum a finals del mes de juny i 
tindrà una periodicitat semestral. La publicació arribarà als ca-
rrers de València i a les tres comarques de l’Horta amb una 
tirada de 30.000 exemplars.

Aquesta no és l’única novetat que ha preparat València Extra 
pel 2018, ja que també ha renovat completament la seva imat-
ge, de la mà de Tejedor Publicitari, agència valenciana amb 
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https://www.youtube.com/watch?v=-bK76JKXGt4&feature=youtu.be


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

més de 10 anys d’experiència al sector, qui li ha donat un estil 
més modern, dinàmic i avantguardista al diari digital. I, a més, 
també s’estrenaran noves seccions com Política, L’Oratge o 
Pilota Valenciana, així com un Canal Infantil que properament 
oferirà contes animats, manualitats per a compartir moments en 
família o llibres infantils.
 

L’acte ha tingut lloc a Octubre, Centre de Cultura Contemporà-
nia i hi ha assistit representants de les màximes institucions 
del territori. El Conseller d’Hisenda, Vicent Soler els portaveus 
de les Corts Valencianes, del PSPV-PSOE, Manolo Mata, de 
Compromís, Francesc Ferri i de Podem Antonio Estañ, la Vi-
cepresidenta de Diputació de València, Maria Josep Amigó, de 
l’Ajuntament de València el regidor de Cultura Festiva, Pere Fu-

set i la regidora de Cooperació i participació, Neus Fábregas,  
així com diputats i diputades de les Corts i de Diputació de Va-
lència i alcaldes i alcaldesses de les localitats de l’Horta.
 
Parlem amb Álex Ladrón de Guevara, director de València Ex-
tra, qui ens explica alguns detalls més de les novetats que ha 
preparat el digital:

Quines novetats s’incorporen en la nova imatge de Valèn-
cia Extra?
Peguem de nou una volta al concepte de diari digital on a més 
d’informació, volem oferir propostes per a tots els públics i per 
a gaudir en família, així és el nou diari digital 3.0. La imatge 
és més moderna, dinàmica i avantguardista, fidel a l’esperit de 
València Extra

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Hi haurà també canvis en els continguts?
A més d’una renovada imatge corporativa estrenen noves sec-
ciones que fan un salt de qualitat i de concepte de 180 graus

Com és el salt del digital al paper?
És la primera vegada que llancem al mercat un suplement en 
paper, gratuït i en valencià. Els continguts seran exclusius on 
connectarem amb la gent del carrer de València i l’Horta. Fem 
un salt d’altura amb el llançament de + Extra per a seguir verte-
brant tota l’Horta amb continguts transversals i una clara aposta 
per la nostra llengua, el valencià

Quin és l’objectiu principal del Canal Infantil de València 
Extra?
Creiem que la millor forma d’aprendre la nostra llengua per als 
més xicotets és fer-ho d’una forma divertida i amena.
 
Podeu trobar més informació aquí

Després del canvi d’amos, Diari de 
Sabadell torna al quiosc

  
Dimarts Sabadell va tenir novament el “seu” diari, amb poques 
novetats en la maquetació, però sí en la redacció, renovada, 
tot i que la línia es ara per ara continuista i que a la capçale-
ra no hi figura cap director i l’anterior, Josep Mercadé, és ara 
col·laborador de la secció d’Opinió. 

La nova etapa iniciada de la ma de Novapress, l’explica en el 
primer número el co-fundador de l’editora, Marc Basté, el qual 
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http://valenciaextra.com/llega-extra-primer-suplemento-papel-valencia-extra/
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apunta la intencionalitat d’aquest nou camí del diari. La propie-
tat preveu reformular el periòdic en un termini mitjà i apostar 
per la versió web; està prevista una presentació en societat el 
proper 23 d’abril, dia de Sant Jordi. Cal destacar que, com a 
mínim en el seu primer número, Diari de Sabadell s’ha publicat 
íntegrament en català. (d’AEC)

25 anys de la revista El Nou de l’Empordà

El Nou de l’Empordà celebra enguany el seu primer quart de 
segle. Al llarg del 2018 se celebrarà aquesta fita, que culmi-
narà al mes de desembre, moment en el qual es compliran els 
25 anys de trajectòria. La revista mensual gratuïta, associada 
a l’AMIC, ha informat a la població del Baix Empordà al llarg 
d’aquests anys sobre l’actualitat de la zona i, a la vegada, ha 
sabut adaptar-se als nous temps sempre amb el màxim rigor i 
professionalitat
.
Durant els seus primers 17 anys, la revista era d’àmbit local 
però fa vuit anys, amb un canvi de nom, d’estil i continguts, es 
va ampliar el seu territori. De fet, actualment té presència a una 
trentena de municipis i El Nou de l’Empordà. 

Eva Vidal, directora d’El Nou de l’Empordà, ha contestat les 
preguntes que li hem plantejat sobre la publicació que dirigeix:
Des de que vas agafar el projecte quins aspectes han can-
viat a la revista? 
El nostre mitjà vivia purament de la immobiliària, i hem fet un 
canvi molt gran, ja que anava destinat a un públic de gent d’una 
edat molt més gran i ara amb les novetats com entrevistes, les 
campanyes gastronòmiques, les fires i mercats de la zona es-
tem arribant a un públic més jove, i divers.

Per què és important mantenir la publicació en paper? 
No és que sigui important, penso que és bàsic i que molts volem 
dedicar uns moments a llegir el diari, un llibre o una revista. És 
el nostre moment de desconnexió, al final la gent veurà que 
les maquines si són el més essencial en aquest moment però 
sempre tindran un bon record d’aquell moment on llegien i des-
connectaven amb una bona publicació de paper. Som com la 
moda... el que és antic sempre torna, no desapareix mai. 

De cara al futur, quins són els nous reptes que se us plan-
tegen? 
No mirem el futur llunyà, ara per ara ens alegrem de poder do-
nar continuïtat el dia a dia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El setmanari Capgròs arriba als 1.500 
números 

Aquest número de Capgròs que teniu a les mans és el que fa 
1.500. Ha sortit acudint puntualment a la seva cita setmanal amb 
els seus lectors, com ho porta fent des d ara fa 34 anys. Va ser 
a l’abril de 1984 quan es va publicar la primera edició de la re-
vista. “Estimat Capgròs, petit i gros”, deia l’editorial del primer 
número d’una publicació que volia arribar a tothom. Va ser la 
primera gratuïta de Catalunya en editar-se en color, i pionera al 
maresme en sortir al carrer el cent per cent en català. Malgrat 
que els seus primers números es basaven sobretot en contingut 
comercial, aviat Capgròs va anar prenent vocació informativa.

Avui, 1.500 números després, el setmanari Capgròs i el seu por-
tal web, Capgros.com , s’han convertit en referència per seguir 
l’actualitat de Mataró i el Maresme. Una llarga etapa en què Ca-
pgròs ha crescut i s’ha transformat, al mateix ritme que ho han 
fet la ciutat i la comarca. La revista ha viscut tota mena de canvis 
de cara a adaptar-se als nous temps, entre ells el darrer canvi 
de format, estrenat a finals de 2016, que li va permetre créixer 
de mida per donar veu a més i millor informació i continguts. 
Tot plegat mantenint-se sempre com a mitjà gratuït, un tipus de 
premsa que a Catalunya gaudeix de molta tirada i que l’ha fet 
especialment popular.

Són 1.500 números que tan sols han estat possibles gràcies 
al suport dels lectors fidels, als anunciants que han seguit fent 
l’esforç per promocionar-s’hi, i a les desenes de col·laboradors 
que durant tots aquests anys han participat en el projecte de ma-
nera desinteressada.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

La nova TV valenciana començarà a 
emetre en proves el 25 d’abril

Poc a poc es va completant el desplegament d’À Punt Media. 
La nova televisió pública iniciarà les emissions en proves el 25 
d’abril, i la previsió és que el llançament oficial es produeixi abans 
de l’estiu, segons va explicar aquest dimecres la seva directora 
general, Empar Marco, en compareixença davant la Comissió de 
Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts.

Les emissions en proves inclouran continguts infantils proce-
dents del web, documentals, partits de pilota valenciana, algun 
concert, algun programa de Canal 9 i anuncis promocionals de 
la nova televisió.

L’objectiu és permetre “sintonitzar la cadena en els comanda-
ments, provar l’estabilitat dels sistema i ajudar-nos a fer els 
ajustaments tècnics necessaris” per a les emissions definitives, 
segons va explicar Marco. En aquest sentit, va remarcar que 
aquestes primeres emissions tenen un caràcter tècnic, i que per 
tant el senyal “pot caure, tallar-se o vore’s de forma irregular” 
en algun moment.

TV3, entre una audiència anual de 
rècord i una facturació mínima

Sis mesos després, el tema de l’independentisme manté a TV3 
a la cresta de onada televisiva. La cadena pública catalana va 
disparar la seva audiència de manera espectacular l’octubre 
passat, amb l’esclat de la crisi catalana, tancant el mes amb 
una quota del 17,5% després de passar gran part de l’any an-
corada per sota del 10%, i no ha perdut pistonada des de lla-
vors. De fet, es mou en els seus millors registres d’audiència de 
l’última dècada. Fins avui, quan s’acaba consumir el primer terç 
d’abril, registra una mitjana anual del 14,4%, molt per sobre de 
l’obtinguda en els set últims anys.
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La pujada d’audiència experimentada per TV3 no és intrans-
cendent, ja que segons un recent anàlisi de Barlovento Comuni-
cación concloïa que un de cada quatre telespectadors catalans 
tria aquesta televisió per informar-se. Però, al mateix temps, 
aquest bon moment televisiu coincideix amb la pitjor situació 
econòmica. La facturació comercial es va enfonsar un 16% al 
març, motivada tant per la retirada de suport d’algunes empre-
ses com per la coincidència de la Setmana Santa. L’impacte del 
descens d’anunciants se suma a la congelació de l’assignació 
pressupostària que destina la Generalitat al TV3, però, més im-
portant encara, a la milionària reclamació d’Hisenda en con-
cepte de l’IVA, que sembla que podria resoldre’s; en el pitjor 
dels casos la corporació podria tancar l’exercici amb un forat 
econòmic de 40 milions d’euros. (de Dircomfidencial)

Arriba Blaze, una cadena de televisió 
per a homes

Sota el lema “Amb un parell”, Blaze es dirigeix a un públic adult 
masculí que busca veure retratades a la pantalla històries au-
tèntiques inspirades en gent real. La seva programació gira 
al voltant de quatre temàtiques principals: Motor, Competició, 

Aventures i Caçafortunes. El nou canal arriba a Espanya el pro-
per 18 d’abril.

La nova marca, que s’emetrà en alta definició (HD), substituirà 
A&E i serà present a les principals plataformes de pagament 
(Movistar+, Vodafone TV, R, Euskaltel, Telecable i cable local). 
Sota el claim, segons els seus promotors, el canal de televisió 
Blaze representa una actitud davant la vida: la d’homes i dones 
que afronten amb determinació, coratge i una mica de rebel·lia 
qualsevol desafiament. Persones que viuen a la seva mane-
ra i aconsegueixen els seus propòsits sense perdre el que els 
fa únics. Produït per The History Channel Iberia, una aliança 
d’empreses entre AMC Networks International Southern Europe 
i A + E Networks, Blaze és una marca d’entreteniment interna-
cional amb arrels americanes i esperit espanyol, que es dirigeix 
a un target adult i principalment masculí -homes (i les seves 
parelles)- pertanyents a la Generació X, compresos entre els 35 
i 50 anys. (de Control Publicidad)
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La intel·ligència artificial, la realitat 
augmentada i virtual i el blockchain 
canviaran radicalment el periodisme
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

El document es titula “Disrupció creativa: l’impacte de les tec-
nologies emergents en l’economia creativa”, presenta els re-
sultats d’un projecte conjunt realitzat per McKinsey i el Fòrum 
Econòmic Mundial, que va realitzar més de 50 entrevistes amb 
experts de tot el món, així com tres tallers a la Xina i EUA La 
investigació indica que la IA, la realitat augmentada, la realitat 
virtual i la tecnologia Blockchain revolucionaran tota l’economia 
creativa, especialment l’art i el periodisme.

Segons aquest document, la IA que genera text està ja molt di-
fosa en el periodisme i és molt utilitzada pels editors per ampliar 
la seva oferta. L’Associated Press ha utilitzat la IA per alliberar 
al voltant del 20% del temps dels reporters, de manera que la 
producció s’ha multiplicat per deu. El diari The Washington Post 
ha desenvolupat la seva pròpia eina, Heliograf, per cobrir no-
tícies esportives i polítiques. En el seu primer any, ha generat 
70 articles al mes, en la seva gran majoria material que no ha 
precisat intervenció humana.

El document indica també que el Blockchain té el potencial 
de canviar el nivell de control que els artistes tenen sobre el 
seu treball. Amb aquesta tecnologia es poden programes els 
drets de propietat intel·lectual, els ingressos i pagaments en 
contractes intel·ligents que distribueixen de manera transpa-
rent els continguts i els pagaments, eliminant radicalment als 
intermediaris i suprimint gairebé totalment la complexitat dels 
pagaments.

També s’afirma que la Realitat Artificial i Virtual “tenen la capaci-
tat de proporcionar experiències veritablement transformadores 
a promoure sentiments, habilitats i comprensió, completament 
nous i significatius”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Les prediccions afirmen que els auriculars VR van a disminuir 
de preu un 15% cada any, a la vegada que s’alliberen de la seva 
dependència dels ordinadors, de manera que és d’esperar que 
les tecnologies immersives es tornin progressivament més dis-
ponibles per als consumidors en un nou mercat massiu.

L’informe destaca que les plataformes tecnològiques són ara 
les principals fonts de referència per als editors. Facebook i 
Google són responsables ja de al voltant del 70% del trànsit 
informatiu. Però el document adverteix també que aquestes 
plataformes no promouen necessàriament continguts amb alts 
valors artístics o cívics, sinó més aviat continguts que resultin 
virals i comercialment atractius. McKinsey adverteix que aques-
tes plataformes exerceixen judicis “explícitament editorials” so-
bre els continguts, decisions que abans eren competència dels 
mitjans tradicionals.

Cinc empreses, Google, Facebook, Alibaba, Baidu i Tencent 
reben gairebé el 80% dels ingressos mundials de la publicitat 
mòbil i, segons algunes estimacions, gairebé el 90% del creixe-
ment va sol a dues empreses: Facebook i Google.

Un exemple de periodisme amb Intel·ligència Artificial el te-
nim en l’startup Knowherenews.com, que combina tecnologies 
d’aprenentatge automàtic i periodistes humans per oferir dades 
sobre notícies populars. L’editor en cap i cofundador, Natha-
niel Barling, explica que la IA primer tria una història basada en 
el que és popular a Internet en aquest moment. Posteriorment 
busca més de 1.000 fonts de notícies per reunir detalls, mirant 
llocs de tendència esquerrana o dretana. Després, la IA escriu 
la seva pròpia versió “imparcial” de la història, de vegades tan 
sols en 60 segons, prenent també en compte la “fiabilitat” de 
cada font. Per a algunes de les històries més polítiques, la IA 
produeix dues versions addicionals, etiquetades com a “esque-
rra” i “dreta”. Un parell d’editors humans revisa cada història. 
Les diferents edicions retroalimenten la IA, ajudant-la a millorar 
amb el temps. Knowhere News acaba de recaptar 1,8 milions 
de dòlars en fons inicials.

Aquest newsletter us ofereix complet el document Creative Dis-
ruption: The impact of emerging technologies on the creative 
economy. CLIQUEU AQUÍ 
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El 57% de consumidors preocupat 
per la privacitat de les seves dades 
personals

  

Aquesta manca de confiança i l’escassa personalització 
d’experiències li han costat 54.000 milions d’euros a les com-
panyies espanyoles durant l’any passat. Més de la meitat dels 
consumidors espanyols sent preocupació respecte a la segure-
tat i privacitat de les dades que recullen les companyies sobre 
ells i, al mateix temps, frustració quan aquestes no compleixen 

les seves expectatives pel que fa a l’experiència de compra. 
Aquestes són algunes de les dades que s’extreuen de la 13a 
edició de l’estudi Global Consumer Premi Research, elaborat 
per Accenture Strategy.

D’una banda, el 54% dels enquestats se senten frustrats quan 
les empreses no els brinden experiències de compra rellevants i 
personalitzades; per una altra, el 57% estan, a més, preocupats 
per les garanties de privacitat que les companyies ofereixen 
sobre les seves dades personals quan es subscriuen a serveis 
intel·ligents, dissenyats per entendre i anticipar les necessitats 
dels seus usuaris. Fins al 46% dels consumidors afirma haver 
canviat de companyia per aquests motius. Precisament, sense 
un coneixement profund del client, les companyies no poden 
oferir les experiències que aquests demanden.

La híper-personalització constitueix la següent onada de crei-
xement de les companyies que operen a del sector consum. 
No obstant això, no s’aconseguirà sense motivar una confiança 
digital prèvia. Si les companyies volen pivotar cap a la híper-
personalització, han de considerar els següents punts: Oferir 
als consumidors el control complet de les seves dades; crear un 
nou valor per al consumidor; invertir en percepcions concretes. 
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L’estudi ha mesurat les actituds i expectatives de més de 25.000 
consumidors de tot el món -dels quals 1.300 eren espanyols- 
sobre el seu interès per experiències de marca més intuïtives i 
impulsades per la tecnologia. Entre les seves principals conclu-
sions, l’informe revela que, si bé les companyies s’esforcen per 
convertir-se en “living businesses”, és a dir empreses extraor-
dinàriament receptives i sensibles a les necessitats canviants 
dels clients, encara existeix entre els consumidors una manca 
de confiança en el entorn digital, una cosa que han de solucio-
nar si volen oferir experiències veritablement personalitzades. 
Podeu conèixer amb més detall el contingut de l’estudi Global 
Consumer Premi Research CLICANT AQUÍ. (Gràfic: El Colom-
biano) (d’Euromonitor)

ComScore, empresa millor valorada 
del concurs de mesurament digital 

L’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), l’Associació per a 
la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Associació 
Espanyola d’Anunciants (AEA) han comunicat aquest dime-
cres a la Comissió de Seguiment que es considera comScore 
l’empresa millor valorada del concurs per aconseguir un siste-

ma de mesurament digital que serveixi de referent per a la com-
pravenda publicitària en el mercat español. No obstant això, la 
resolució final del concurs estarà vinculada al compromís del 
mesurador per donar resposta a una sèrie d’exigències propo-
sades per la Taula de Contractació

D’acord amb això, comScore és l’operador que ha obtingut una 
major puntuació per al mesurament digital a Espanya des del 1 
de gener de 2019 a 31 de desembre de 2021, amb una opció de 
prolongació de dos anys (2022/2023). La Taula de Contractació 
per al concurs de mesurament d’audiències digitals ha consi-
derat que la proposta de comScore és la que millor s’adequa a 
les actuals necessitats tècniques i econòmiques requerides en 
la Petició d’ofertes de Serveis (RFP), havent obtingut la major 
puntuació de les ofertes presentades. S’obre, per tant, un pe-
ríode de negociació entre els representants de les associacions 
i comScore.

El principal objectiu del concurs convocat per IAB Spain, AIMC 
i AEA és establir un mesurament consensuat per a la comercia-
lització publicitària amb vista a potenciar el desenvolupament 
del negoci digital. (d’AEC)
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Com dominar l’art i la ciència de 
provar el ROI social media

Amb un enfocament que va més enllà de simples mètriques 
de vanitat per aprofitar les oportunitats de negoci que el social 
mitjana pot oferir, els marketers es veuen obligats a demostrar 
el ROI de les seves activitats en les xarxes socials.

Des vincular les estratègies socials als objectius comercials, 
fins a identificar les mètriques adequades per mesurar el seu 
rendiment, com els professionals del màrqueting poden superar 
els desafiaments que presenten el demostrar el seu impacte en 
els resultats d’una empresa?

D’acord amb The CMO Survey, la despesa en xarxes socials 
va augmentar un 234 per cent entre 2009 i 2017, representant 
el 11,7% del total dels pressupostos de màrqueting. Tot i això, 
només el 20,3% dels marketers diuen que poden demostrar 
l’impacte de manera quantitativa. Ha sortir un ebook que es 
titula El arte y la ciència de probar el ROI que ens convida a 
veure-hi més enllà d’aquest 2018 armat no només amb el co-
neixement del que funciona i el que no en les xarxes socials, 
sinó amb els números per demostrar-ho. Aquest llibre electrònic 
analitza i demostra el valor dels nostres esforços de màrqueting 
de forma més eficaç i efectiva possible i pretén ensenyar els 
passos per combinar l’art i la tècnica en les teves activitats de 
màrqueting, les mètriques clau que cal fer servir per mostrar el 
rendiment d’una campanya i tres regles per informar del ROI so-
cial media. Els lectors d’aquest text el poden llegir gratuïtament 
CLICANT AQUÍ. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)
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Wolters Kluwer i RELX, al capdavant 
dels grups d’informació en format 
digital a Europa

L’any passat, els grups d’informació especialitzada Wolters 
Kluwer i RELX es van situar al capdavant de les companyies 
d’informació europees per percentatge d’ingressos digitals en 
relació a la seva facturació total. Tots dos grups comparteixen 
amb Schibsted i Axel Springer el selecte col·lectiu dels que ja 
obtenen més d’un 70% dels seus ingressos totals en negocis 
digitals.

Dels 19 grups o companyies dels que s’ha pogut obtenir una 
xifra desagregada de la seva facturació digital, en nou d’ells 
aquesta xifra supera ja el 30% dels seus ingressos i es tracta de 
grups radicats en cinc estats: Alemanya, Regne Unit, Holanda, 
Noruega i Finlàndia. En el cas dels grups espanyols, Unidad 
Editorial ha aconseguit aquest any superar el llindar del 20%, 
mentre que Prisa i Vocento estan al 19% i el 13%, respecti-
vament. Tots ells han experimentat un creixement del percen-
tatge d’ingressos digitals, tot i que part d’aquest increment cal 
atribuir-lo al descens dels ingressos totals. (de Digimedios)

El diari digital ‘directe!cat’ passa a dir-
se ‘LaRepublica.cat’

El diari digital ‘directe!cat’ celebrarà dilluns que ve el seu onzè 
aniversari amb l’anunci d’un nou projecte periodístic que apos-
tarà per contextualitzar i interpretar la realitat política de Cata-
lunya “des d’una perspectiva republicana”.
Coincidint amb la nova etapa, el diari també canviarà el nom 
de la seva capçalera i passarà a dir-se LaRepublica.cat “per te-
nir una dimensió global a Catalunya”, segons comenta l’editor, 
Joan Puig, que assegura que en el darrer any i mig el diari ha 
apostat per la incorporació de gent jove i amb empenta “per 
plantejar grans canvis”.
 
El nou projecte serà públic dilluns vinent dia 16 en un portal es-
tàtic, que vol ser “fidel als principis culturals i polítics que beuen 
directament del catalanisme republicà i defensa els drets i lli-
bertats de Catalunya”.

Així, el ‘directe!cat’ remarca que fa un “pas endavant” davant 
el moment polític que viu el país i “amb la ferma aposta de La 
República el país gaudirà del primer diari digital on allò que 
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es va guanyar a les urnes l’1-O tindrà la seva representació 
periodística”.

Libération i L’Express prioritzaran la 
seva edició digital
  
Les publicacions més importants de la companyia francesa 
SFR estan en ple procés de transformació. L’objectiu és que les 
redaccions es centrin en les seves edicions en línia. El setma-
nari L’Express patirà la major metamorfosi en introduir un mur 
de pagament i convertir-se en diari a la web.

Allain Weill, president de SFR Group, ha informat que ha decidit 
vendre la revista Point de Vue a un grup d’inversors liderats per 
Artemis, el holding de François Pinault. El grup vol potenciar els 
seus principals títols, Libération i L’Express, que estan duent a 
terme una important transformació amb l’objectiu de centrar-se 
en l’edició digital. Weill assegura que “la prioritat és la transfor-
mació digital”, encara que un “petit equip” seguirà dedicant-se 
a un producte en paper “en declivi”. L’enfocament canvia: serà 
l’edició impresa la que reculli els millors continguts del web i no 
a l’inrevés.

L’Express és la publicació on més clarament es notarà aquest 
canvi. Si abans hi havia dos productes separats, el setmanari 
i el web, ara només n’hi haurà un. El nou L’Express s’oferirà 
en dos suports diferents, es basarà en una doble temporalitat 
i estarà destinat a dos lectors amb gustos i hàbits de lectura 
complementaris.

L’aposta per l’edició digital comporta també la seva monetitza-
ció. El model de futur de L’Express no dependrà exclusivament 
de la publicitat. Els seus responsables han decidit introduir un 
format de pagament al web, amb la convicció que en l’era de 
les notícies falses, “la informació de qualitat té més valor que 
mai”. La capçalera permetrà llegir quatre articles al mes de ma-
nera gratuïta, abans de demanar al lector que se subscrigui. 
(de pressreader)

El quiosc digital ePresse llança una 
oferta de lectura il·limitada

El quiosc francès de premsa online ha posat en marxa una 
oferta de pagament premium que permet als clients d’Orange 
accedir a més de 300 títols de forma il·limitada. Durant un pe-
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ríode de prova gratuït de sis mesos, els clients van descarregar 
al voltant de 60.000 títols de premsa diaris i van superar totes 
les expectatives. ePresse també permet un pla de subscripció 
mensual de 5 a 15 euros (entre 5 i 25 crèdits) a gastar en diaris 
i revistes d’entre 1 i 3 crèdits. El nou servei té un preu de 9,99 
euros al mes. (de Dips)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La premsa encara importa en publicitat
Per Reason Why

La premsa escrita encara no ha mort. Portem anys observant 
el declivi d’un mitjà de comunicació que ja no és no el que era. 
Però, com l’Au Fènix, la publicitat en paper està renaixent de 
les seves cendres. Són moltes les marques que en l’era del que 
digital i les xarxes socials recorren al paper en el moment que 
més ho necessiten. Davant grans crisis de reputació, és habi-
tual que les marques recorrin a pàgines en premsa per a les 
seves estratègies de comunicació. La premsa en paper, la més 
tradicional, manté un caràcter tangible del que Internet encara 
no té.

Les últimes marques que han recorregut al paper
Un dels casos més recents ha estat el d’un dels gegants 
d’Internet: Facebook. Davant la crisi que s’ha desfermat per 
l’escàndol de Cambridge Analytica, que encara cueja, la xarxa 
social va recórrer a un comunicat de premsa en paper. “Tenim 
la responsabilitat de protegir la teva informació. I si no podem, 
llavors no ho mereixem”.
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Samsung també va utilitzar el paper per demanar perdó des-
prés d’unes de les més grans crisis internacionals de la marca, 
quan va haver de paralitzar la producció i comercialització del 
Galaxy Note 7 després de l’explosió de la bateria de diverses 
unitats. Un anunci a pàgina completa va aparèixer en The Wall 
Street Journal, The Washington Post i The New York Times. 
Amb un extens text la marca explicava la situació, agraïa la 
confiança, i demanava perdó no una sinó dues vegades.

A nivell espanyol Samsung també va recórrer al paper en 2017. 
La marca va copar les portades de la premsa generalista amb 
una falsa portada en la qual anunciaven els nous televisors 
QLED TV.

També a Espanya trobem altres dos exemples de marques 
que han tornat a la premsa escrita recentment. El primer és 
Correus, que com a part de la seva campanya “Alguna cosa 
molt nostre” va llançar una pàgina per felicitar els publicistes i 
reconèixer, amb molt d’humor, que tenien raó. “Era cert, en una 
pàgina no hi cap tot”.

  

I el més recent de Cabify, que vol fer les paus amb institucions 
públiques i competidors. Com a part de la seva campanya #Ha-
ciaDóndeNosMovemos va publicar una pàgina completa en El 
País. El contingut era una carta d’invitació en la qual convida-
ven a players del sector a seure i parlar amb l’objectiu de posar 
punts de vista en comú i trobar solucions per a tothom.

Els dos últims exemples són internacionals. El primer arriba des 
del Regne Unit, on KFC va utilitzar una potent gràfica en prem-
sa per demanar perdó després de quedar-se sense pollastre a 
les seves botigues. I l’últim és Wells Fargo, que va utilitzar la 
premsa per fer una declaració d’intencions i explicar les mesu-
res que prendrien pròximament.

Anunciar-se a premsa
Què diuen les estadístiques i els preus sobre la publicitat en 
mitjans impresos? Segons l’últim informe de Infoadex 2018, la 
inversió en mitjans impresos continua caient. Els diaris i domi-
nicals han vist una caiguda de la inversió d’un 8,1% i un 8,5% 
respectivament en 2017. La inversió en revistes va caure un 
4,8%. Una tendència a la baixa que ha dominat el sector de la 
premsa escrita aquests últims anys.
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Aquesta caiguda potser pugui explicar-se si observem el preu 
de la publicitat en premsa escrita, molt més cara que la publi-
citat digital. Segons les últimes dades de l’Observatori de la 
premsa diària de l’AMI, la publicitat en paper es paga nou ve-
gades més cara que en els digitals. La premsa en paper va in-
gressar 469.100.000 d’euros per publicitat, una xifra per sobre 
dels 194.800.000 d’euros que van facturar les edicions digitals 
d’aquests mateixos diaris (entre els quals es troba El País, El 
Mundo, ABC, La Vanguardia o La Razón, entre d’altres).

Aquestes xifres, juntament amb les recents apostes dels anun-
ciants per la premsa, indiquen que el model de negoci del paper 
encara té alguna esperança. No obstant això hauran de donar 
un gir a la seva estratègia de continguts i valor de marca si vo-
len sobreviure davant els mitjans digitals.

El mercat de la publicitat en línia de la 
UE

El Departament d’Informació de Mercats de l’European Au-
diovisual Observatory  proporciona una anàlisi estadística i 
econòmica de les tendències de cinema, televisió, vídeo i inter-

net a Europa. També proporciona informació sobre els modes 
de finançament d’aquests diferents sectors. Ara mateix acaba 
d’actualitzar l’estudi sobre el mercat de la publicitat en línia a la 
Unió Europea.

Aquest informe ofereix una visió general de les últimes nove-
tats realitzades el 2016 i el 2017 al mercat de publicitat en línia 
d’Europa. Presenta els reptes de la publicitat programàtica. La 
introducció també inclou un resum de l’evolució del mercat eu-
ropeu de publicitat 2011-2016 (tots els mitjans de comunicació).
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L’estudi conclou que són només dues de les diverses novetats 
les que afectaran encara més el mercat publicitari, tant en línia 
com fora de línia. A mesura que avança la tecnologia, noves 
innovacions com la introducció de la Intel·ligència Artificial; el 
canvi cap a la informàtica en núvol; l’augment de l’adopció de 
la realitat virtual i augmentada pels consumidors; i l’aparició 
d’automòbils que condueixen a si mateixos, que permeten 
alliberar el temps i l’atenció dels conductors, veuran la inten-
sificació de la competència pels pressupostos publicitaris. Els 
ingressos publicitaris ja no estan garantits en un ecosistema on 
els jugadors tradicionals i digitals competeixen pels mateixos 
pressupostos de publicitat. Els actors audiovisuals ja són cons-
cients d’això; només el futur dirà si gestionen o no una transició 
exitosa.

En el món físic i analògic, limitat per l’escassetat de recursos 
(tècnics, com ara freqüències i continguts), el poder prové del 
control de l’oferta d’aquests recursos. En el món digital, on el 
contingut és abundant i les opcions d’entreteniment gairebé 
il·limitades, el poder prové del control de la demanda. De mo-
ment, només un grapat de jugadors controlen la demanda (de 
contingut digital) que existeix entre grans parts de les nostres 
societats. Amb efectes de xarxa i externalitats, costos de dis-

tribució i transacció propers a zero i un resultat “guanyador”, 
l’estat d’equilibri del mercat digital de publicitat en línia podria 
ser el d’un oligopoli. Els lectors d’aquest text poden ampliar gra-
tuïtament la informació amb la lectura del document complet 
The EU online advertising market - Update 2017. CLICAR AQUÍ   
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

Matinar i la política, els temes que 
més enfaden als espanyols

En comunitats com Catalunya, Madrid, Andalusia, País Valen-
cià o País Basc, el més gran enuig el causen, a més de ma-
tinar, la relació amb el cap i la política. Així ho demostren les 
dades extretes dels més de 2.200 usuaris que van participar 
en l’última campanya de Burger King, # desfógate. Matinar és 
amb diferència el que més enfada als espanyols; en concret, 3 
de cada 10 (un 36% en total) així ho asseguren. El segueixen 
la política, amb un 12% i el reggaeton, amb un 10%. El cap i el 
futbol (amb un 10%) es colen també en el top 5 dels aspectes 
que més neguit els generen en el seu dia a dia. 
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Per comunitats autònomes, els temes que més s’enfaden, a 
més de matinar, són la política i el futbol a Madrid; els temes 
polítics i la relació amb el cap a Catalunya, Navarra, la Rioja, 
Múrcia, Canàries i Balears. Per la seva banda, els assumptes 
polítics i la programació de televisió és el que més enuig provo-
ca a Andalusia, mentre que el reggaeton i la política ho són al 
País Valencià. A Castella i Lleó, Astúries o Galícia els principals 
temes són reggaeton i altres aspectes personals. A Extrema-
dura són la política i les hamburgueses a la planxa. (de CTRL)

Facebook i la publicitat

Facebook notificarà als usuaris, a partir d’aquesta setmana, 
quines aplicacions fan servir i a quina informació han permès 
l’accés, i podran conèixer-ho a través d’un enllaç que aparei-
xerà a la part superior de la pàgina, segons ha explicat el direc-
tor de tecnologia de Facebook, Mike Schroepfer. A més, Sheryl 
Sandberg, directora operativa de Facebook, afirma que “han 
comprovat que uns pocs anunciants han suspès la seva inver-
sió amb nosaltres i estan fent les mateixes preguntes que la 
gent es planteja. Volen assegurar-se que poden fer servir les 
dades i que les poden fer servir amb seguretat”.

Sandberg afirma així mateix que la companyia treballa per esta-
blir límits més estrictes en el seu treball amb certs anunciants i 
campanyes de tipus polític i que puguin emetre missatges d’odi. 
La executiu va assumir la responsabilitat de Facebook per no 
haver arbitrat un millor sistema de seguretat i protecció de les 
dades dels seus usuaris.

Per altra banda, Facebookm ha anunciat que, després d’una 
auditoria de diversos mesos, el MRC confirma que les mesu-
res previstes per Facebook per a impressions d’anuncis en el 
“newsfeed”, a Facebook i Instagram, compleixen els estàn-
dards més alts de fiabilitat. Aquesta decisió s’aplica a la pu-
blicitat en ordinadors, dispositius mòbils i aplicacions web. (de 
Bloomberg)

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), confia 
de nou en Multiplatform Content 
(MPC)
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO), dependent del Ministeri 
d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha confiat de nou en 
Multiplatform Content (MPC) per a la seva campanya publicitat 
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de les Línies ICO 2018. Els resultats Post-Test publicitari de 
la campanya de les Línies ICO 2017 s’han atribuït a la mar-
ca valors positius com “àgil”, “fàcil”, “modern”, “jove”, “directe”, 
“accessible” i “realista”, entre d’altres. Per aquest motiu, la cam-
panya de 2018 donarà continuïtat al concepte creatiu original 
creat per MPC. la campanya inclou 2 espots de 20”, 2 falques 
de ràdio de 10”, banners i gràfiques per a premsa i publicitat 
exterior.

Així mateix, la consultora s’encarregarà de nou de produir les 
peces per línia (incloent espot), premsa, i ràdio. Tècnicament, 
les peces també mantindran la mateixa línia gràfica, combinant 
imatge real amb rotoscòpia. Aquestes peces tenen com a objec-
tiu informar de la disponibilitat, característiques i formes de tra-
mitació de les línies de finançament que l’ICO posa a disposició 
de les empreses espanyoles per finançar tant la seva inversió 
com les seves necessitats de liquiditat. (de La Publicidad)

Andorra Turisme selecciona Carat 
com la seva nova agència de mitjans

Andorra Turisme ha tornat a confiar en Carat per gestionar la 
seva estratègia publicitària anual en set països europeus. Ca-
rat, pertanyent al grup Dentsu Aegis Network, es converteix en 
la seva agència de mitjans i gestionarà des d’aquest mes de 
març la seva pròxima campanya (estiu 2018) i altres futures.

En aquesta nova etapa, que s’uneix a anys anteriors de relació 
entre Andorra Turisme i Carat, la gestió del compte es realitzarà 
des d’equips integrats on/off a Marsella i Barcelona. (de Progra-
ma Publicitat)
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Així funciona la “redacció cibernètica” 
de Reuters
Per Marketing Directo

  
La històrica agència de notícies Reuters està construint el que 
s’anomena “redacció cibernètica”. L’organització, que compta 
amb 166 anys d’història a l’esquena, és la pionera global en la 
utilització de la intel·ligència artificial en una redacció de notí-
cies i ha creat dos grans programes. El primer permet obtenir 

notícies d’última hora utilitzant els comentaris a les xarxes so-
cials. El segon, descobrir històries econòmiques utilitzant algo-
ritmes per explotar les ingents dades financeres.

Però Reuters ha trobat una significativa deficiència: “Les 
màquines escriuen males històries”, com assenyala Reginald 
Chua, executive editor for editorial operations de Reuters. La 
redacció cibernètica es desenvolupa com una operació híbrida, 
en la qual els robots realitzen creixents quantitats de treball de 
filtrat de dades, mentre que les persones reals s’encarreguen 
de compondre els articles.

“On els humans porten un valor increïble i és molt complicat 
reemplaçar a curt termini, és a l’hora de jutjar el que té interès 
periodístic i com les audiències canvien els seus interessos”, 
assenyala Chua des de les oficines de Reuters a Nova York, 
segons TheDrum.com. “Els humans poden parlar amb la gent i 
entendre el context i el matís i, per descomptat, són storytellers 
i estenen la seva feina periodística a explicar històries i connec-
tar amb la gent”.

Aquest fet, que pot suposar un alleugeriment per als seus 2.500 
periodistes, no disminueix la seva emoció sobre el periodisme 
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automatitzat. “Les màquines poden aprofundir en moltes dades, 
la generació de llenguatge millora constantment i les històries 
poden ser millor definides per al públic”, assenyala Chua.

En el periodisme financer de Reuters, el robot ja està escrivint 
tota la història. “Ho fem tot de forma automatitzada, on auto-
matitzem els titulars i les històries curtes. Ho fem sobretot per 
l’interès per la rapidesa on hi ha coses que els humans no po-
den fer”. Aquests articles creats per ordinador solen tractar de 
dades econòmiques que han de ser enviats de forma immedia-
ta als clients de l’agència. “Tenim una audiència financera que 
espera tenir aquests números en menys d’un segon, treballem 
amb rangs de mil·lisegons”.

El més preocupant per als periodistes és que, segons Chua, en 
algunes històries senzilles els lectors prefereixen les històries 
escrites per màquines que les escrites per humans. Però ge-
neralment això no és així. “No tractem de triar entre els dos. 
Per a nosaltres el problema és senzill, qui ho fa millor?”. I, 
potser, seria la unió de màquines i humans. A Reuters, el robot 
s’encarrega bàsicament del paper d’investigador, un assistent 
editorial amb coneixement especialitzat, fiable i sense tendèn-
cia a queixar-se.

La intel·ligència artificial i les breaking news
El programa Reuters News Tracer ha estat dissenyat per a ta-
misar les xarxes socials i indicar les notícies d’última hora, des 
de catàstrofes naturals fins a atacs terroristes. Chua i el seu 
equip assenyalen que aquest sistema els ofereix als periodistes 
un període de temps entre vuit minuts i una hora per ser els 
primers a oferir una gran notícia, depenent del tipus d’incident.

Entre d’altres successos en els quals Reuters es va avanta-
tjar a la competència gràcies al seu News Tracer es troben 
l’assassinat de l’alcalde belga Aldren Gadenne o l’assassinat 
d’un diplomàtic pakistanès a l’Afganistan el passat novembre.

Al món occidental, Twitter és la xarxa social en la qual Tracer 
més es focalitza. “Si estàs parat a la cantonada d’un carrer i 
veus una bomba, el teu primer instint no és anar a Facebook, 
sinó fer una foto i tuitejar. Twitter és el lloc on es filtren les no-
tícies”.

A més, Tracer està preparat per mesurar tant la notorietat com la 
credibilitat de les fonts mitjançant la coincidència de grups geo-
gràfics de referències a un incident amb mencions per comptes 
verificats. És una mica complicat en un mar ple de propaganda 
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i falsedats. Però esperar massa temps per a la confirmació pot 
ser contraproduent, ja que Tracer pot filtrar coses interessants.

Robots escrivint oracions
El nou programa Lynx Insight té el potencial de marcar el canvi 
veritable en el periodisme automatitzat. Els robots poden tenir 
dificultats a l’hora de tenir una prosa evocadora, però aquest 
programa utilitza un programari de generació de llenguatge que 
crea oracions estructurades en plantilles preparades amb infor-
mació estadística rellevant recol·lectada i inserida per un algo-
ritme. El periodisme simplement els introdueix en el seu article, 
una eina valuosa que converteix el treball en més veloç.

Lynx Insight explora una gran col·lecció de dades, revelant pa-
trons atípics o qualsevol dada interessant sobre una companyia 
de la qual s’està informant. Reuters ho està utilitzant ara mateix 
per donar suport als seus periodistes econòmics, però Chua 
creu que es pot estendre a altres àrees, especialment esport i 
política. “En el futur, qui sap quines dades estaran disponibles? 
Com a espècie, estem sent inundats amb dades de tota mena “.

“Estem apostant perquè el futur de l’automatització en la redac-
ció es basi menys en utilitzar robots per escriure històries que 

en utilitzar-los per extreure dades, trobar idees i mostrar-als 
periodistes”, assenyala Chua. La idea és “connectar els avan-
tatges que tenim com a redacció i com a desenvolupador de 
tecnologia per crear un sistema que ajudi als nostres periodis-
tes a millorar”.

NevaLabs: l’assistent personal per a 
les notícies
  
Un equip de periodistes i desenvolupadors ha ideat una eina 
que permetrà als usuaris prendre el control de la seva expe-
riència informativa. Encara que aquesta aplicació s’ha arribat a 
catalogar com “el Netflix de les notícies”, els seus responsables 
rebutgen de ple aquesta comparació i asseguren que la seva 
veritable inspiració són les aplicacions de “mindfulness”.

NevaLabs és un projecte dels responsables de Storyful, la pri-
mera agència de notícies de mitjans socials, que neix amb la 
intenció de restaurar la confiança en les notícies. L’aplicació 
actua com un assistent personal que, mitjançant la personalit-
zació i la Intel·ligència Artificial, permet gaudir de la millor expe-
riència informativa.
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La companyia pretén permetre que l’usuari prengui el control 
del seu entorn digital i dels filtres que donen forma a les notícies 
i fer que es facin visibles les notícies més rellevants. Però el 
sistema va molt més enllà. Mark Little, responsable de l’eina, 
ha assegurat que la màquina no només aprendrà a partir del 
contingut en el qual l’usuari fa clic, sinó que a més tindrà la 
capacitat de comprendre quins són els temes que coincideixen 
amb la seva identitat i arribarà a anticipar. L’eina s’ha inspirat en 
Instagram i les aplicacions de “mindfulness” (atenció plena). La 
seva filosofia xoca frontalment amb la d’una xarxa social com 
Facebook, la plataforma està dissenyada per retenir a l’usuari a 
la plataforma. (d’Irishtime)

RSF posa en marxa un nou dispositiu 
per lluitar contra la desinformació

Reporters Sense Fronteres (RSF) ha presentat un nou dispo-
sitiu de autoregulació dels mitjans de comunicació per lluitar 
contra la desinformació. Aquesta iniciativa anomenada Jour-
nalism Trust Initiative (JTI): “Busca promoure el respecte dels 
processos de producció periodística i proporcionar incentius als 
que ofereixin continguts de qualitat i confiança”. La Journalism 

Trust Initiative està dirigida tant a grups internacionals com a 
petits blocs. La proposta no se centra tant en el contingut de 
les notícies, sinó més en el seu procés de producció i redacció.

Aquest procés serà posat en marxa pel Comitè Europeu de 
Normalització (CEN) i pretén establir unes normes en el perío-
de d’un any, que ajudin a l’autoregulació dels mitjans i les bo-
nes pràctiques per als que produeixen continguts periodístics. 
També establirà uns estàndards de qualitat que mesuraran mi-
tjançant indicadors l’ús de mètodes periodístics, la transparèn-
cia dels mitjans, la seva independència editorial i el respecte 
de les regles deontològiques. Els mitjans que compleixin això 
poden sol·licitar el seu segell de fiabilitat.

Aquest dispositiu li servirà a l’Estat quan pretengui concedir el 
seu suport financer a la premsa. A més, la iniciativa es veu ja 
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recolzada pels anunciants, que podran decidir en quins mitjans 
es publiciten mitjançant la creació de “llistes blanques”. La JTI 
també ofereix altres avantatges, ja que els que segueixin les 
normes tindran una més gran visibilitat en els motors de cerca 
com Google, a través d’algoritmes que afavoriran les informa-
cions independents i de qualitat. 

Els lectors d’aquest text poden accedir al comunicat complet 
de RSF CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-
Mediàtic)

comScore habilita la mesura de 
verificació de l’anunci a través de 
l’SDK 
comScore ha anunciat aquesta setmana que amb el llançament 
del Kit de Desenvolupament de Programari Open Measurement 
(OM SDK) de l’IAB Tech Lab, permetrà que el mesurament de 
la verificació d’anuncis de les campanyes lliurats en aplicacions 
mòbils aprofiti l’SDK de la indústria. Aquest llançament, i la par-
ticipació de comScore, obre el camí per augmentar la mesu-
ra de verificació d’anuncis a mòbils, ajudant als compradors i 

venedors de mitjans a obtenir mètriques coherents a totes les 
plataformes per garantir que les campanyes tinguin l’oportunitat 
d’impactar.

L’SDK OM funciona conjuntament amb el comScore SDK exis-
tent, un únic SDK que desbloqueja la mesura de l’aplicació a 
través de les solucions publicitàries de publicitat comXcore i 
el públic estrella de comScore, que mesuren el públic de les 
campanyes, la visibilitat, el trànsit no vàlid i la seguretat de mar-
ca, així com l’impacte de la campanya. sobre equitat de marca, 
vendes, visites a llocs i altres comportaments.

Podeu obtenir informació addicional sobre com SDK de Com-
Score i IAB Tech Lab OM SDK si CLIQUEU AQUÍ. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

Firefox tindrà nou navegador per 
realitat virtual i augmentada

Firefox Reality és un nou navegador web dissenyat des de zero 
per a realitat virtual i augmentada per veure i interactuar amb 
el web immersiva, ha anunciat la companyia en un comunicat. 
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“Prenem la nostra tecnologia web Firefox existent i la millorem 
amb Servo, el nostre motor web experimental. Des Firefox, ob-
tenim dècades de compatibilitat web i els beneficis de rendi-
ment del Firefox Quantum. De l’equip de Servo (que recentment 
es va unir a l’equip de realitat mixta), obtindrem la capacitat 
d’experimentar amb dissenys i tecnologies completament nous 
per veure i interactuar amb la web immersiva. Aquest és el pri-
mer pas en el nostre pla a llarg termini per oferir una experièn-
cia totalment nova en una plataforma nova i emocionant”, ha 
indicat Trevor F. Smith, enginyer d’investigació de realitat mixta.

En les properes setmanes la plataforma llançarà actualitza-
cions periòdiques sobre el seu treball, que inclouen detalls 
del procés de disseny, des d’esbossos en paper fins prototips 
d’auriculars, avanç de la realitat del Firefox que s’executa en 

una varietat d’auriculars de llançament previ, noves capacitats 
per a artistes, dissenyadors i desenvolupadors d’experiències 
immersives, integració de Servo, juntament amb extensions 
experimentals per a les API de gràfics WebGL, una canonada 
experimental de visió per ordinador que fa servir WebAssembly 
i funcions de dispositiu, gest i interacció de veu.

Firefox Reality està dissenyat específicament per a la pròxi-
ma generació d’auriculars independents VR i AR, però durant 
el desenvolupament inicial seu codi font també s’executarà en 
mode desenvolupador en els dispositius Daydream i Gear VR. 
Des d’aquesta setmana, l’empresa està llançant codi font i com-
pilacions de desenvolupadors per a una varietat de platafor-
mes. Si vols seguir les actualitzacions visita el seu bloc oficial. 
(de Bloomberg)

Facebook escaneja les converses de 
Messenger (només per evitar abusos)

Facebook escaneja tant el text com les imatges de les persones 
que utilitzen la plataforma de missatgeria Facebook Messenger 
amb l’objectiu de comprovar que tot el enviat compleix amb les 
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polítiques de contingut de la companyia. En cas que els mis-
satges no siguin apropiats, i per evitar abusos, Facebook els 
bloqueja.

La pròpia Facebook va confirmar aquesta pràctica després que 
Mark Zuckerberg, el seu CEO, concedís una entrevista a Vox 
en la qual es van plantejar preguntes tant sobre les pràctiques 
com sobre la privacitat de Facebook Messenger. En ella, el fun-
dador de la plataforma va parlar sobre una conversa relacio-
nada amb la neteja ètnica a Myanmar, contingut xenòfob que 
no pot tenir cabuda en la plataforma i que, un cop detectat per 
Facebook, va ser bloquejat.

Messenger va estar integrada a Facebook fins al 2014, quan 
es va llançar com una aplicació independent. L’altra aplicació 
de missatgeria instantània de Facebook, WhatsApp, encripta 
les converses, de manera que el sistema no pot escanejar-les. 
(d’Advertising Age)

Pinterest canvia les seves normes 
d’ús i si utilitzes el teu compte les 
estaràs acceptant

Després de l’ escàndol de Facebook i Cambridge Analytica i 
amb la modificació del Reglament General de Protecció de Da-
des, que entrarà en vigor el proper 25 de maig als 28 països 
membres de la Unió Europea, les diferents plataformes socials 
estan duent a terme moviments per adaptar a la norma o per 
deixar més clara la informació que recopilen dels usuaris i amb 
qui la comparteixen. 

Pinterest és una d’elles. La companyia ha remès als seus usua-
ris un correu electrònic en què explica que canvia les seves 
polítiques de privacitat i que aquestes seran aplicables “encara 
vives fora d’Europa”. És a dir, que al contrari del que assenyala 
per Facebook, que va indicar que únicament compliria amb la 
legislació a la Unió, Pinterest sí estendrà les noves normes a 
tots els seus usuaris. La nova política de privacitat de Pinterest 
entrarà en vigor el proper 1 de maig. (DE Trecebits)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Desapareix el CD... i amb ell tants 
records!

Amb 375 cartes d’acomiadament, Sony va detenir el mes pas-
sat les màquines de la seva fàbrica de compact disc àudio a 
Terre Haute (Indiana, Estats Units). Acaba així la cursa de la 
primera i última planta productora de CDs a Amèrica del Nord. 
És el final d’una era.

Els que van néixer a finals dels 70, a cavall entre la generació X 
i els millennials, són  generació CD. Entre finals dels 80 i princi-
pis dels 90, les prestatgeries plenes de polsosos discos de vinil, 
propietat de pares i germans i germanes grans, van ser progres-
sivament ocupades per aquests petits i brillants discos que, en 
uns pocs anys, canviarien la forma en què percebem la música.

Les discogràfiques van tocar sostre en els 90, exaltades pels 
beneficis de un suport la producció del qual costava menys de 
80 centaus i que es venia, amb una política de preus cada ve-
gada més alts, a 25 vegades més. Semblava el negoci perfecte, 
però la realitat va ser diferent. Una vegada que la música es va 
digitalitzar, el panorama va canviar completament.

Primer van arribar els discos òptics dels ordinadors (els “cre-
madors”) amb els quals gravaves còpies infinites. Després In-
ternet, MP3, Napster, iPod, iTunes i, finalment, l’streaming. Els 
discogràfics van pensar que el CD els guanyaria a tots, “la qua-
litat d’aquests arxius és massa baixa”, deien. No obstant això, 
no van veure que  la gallina dels ous d’or ja s’estava tornant 
estèril.

A la planta de Terre Haute quedaran els últims 300 empleats 
per mantenir oberta només la part que produeix Blue-Ray per a 
Playstation i els minidiscos UHD-100 per a sistemes de projec-
ció. (de Nobbot)
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Els consumidors es creuen cada 
vegada menys la publicitat i els 
anuncis de les xarxes socials 
Per Puro Marketing

Internet s’ha convertit en un element comú i constant en les 
nostres vides i en el nou aparador de les marques i empreses. 
Per a aquestes, la publicitat a la xarxa és la nova via per con-
nectar amb el consumidor, una via que, a més i com acaba de 
demostrar un estudi, té cada vegada més credibilitat. Els con-
sumidors confien cada vegada més en els anuncis a internet.

Però no tots els jugadors d’internet s’estan beneficiant de la ma-
teixa manera d’aquesta credibilitat i no tots són vistos amb els 
mateixos ulls. Les coses no pinten tan bé per a la publicitat en 
xarxes socials. Tot i que la publicitat a internet està aconseguint 
cada vegada millors dades pel que fa a credibilitat i recepció es 
refereix, el mateix no està passant amb la publicitat en xarxes 
socials.

Els últims escàndols, com tota la saga en què es troba sumit 
Facebook, no fan molt per millorar la percepció que es té de les 
xarxes socials i dels missatges que es comparteixen a elles. No 
cal fer molta imaginació a l’assumpte per assumir que un dels 
grans penalitzats pels escàndols està sent la manera en què es 
veuen els anuncis i els missatges publicitaris en general.

No obstant això, la credibilitat de la publicitat en xarxes socials 
ja estava en crisi abans que tot això esclatés. Aquesta és la 
conclusió a què es pot arribar analitzant les dades que aporta 
l’últim estudi de Sprout Social sobre la qüestió.

Segons les seves conclusions, el 2017 s’ha produït una mena 
de desacceleració en com es veu la publicitat a les xarxes so-
cials. Les dades recollides per l’estudi assenyalen que la per-
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cepció dels missatges publicitaris en xarxes socials o bé s’ha 
estancat o bé ha caigut. Els consumidors confien menys, per 
tant, en la publicitat que veuen quan accedeixen als seus perfils 
socials. Un 39% dels enquestats, o el que és el mateix dues 
cinquenes parts de la mostra, coincideixen que les últimes no-
tícies polítiques han fet que vegin amb menys credibilitat a la 
publicitat en xarxes socials.

Facebook és, per descomptat, el més perjudicat per aquest 
canvi d’opinió i per la creixent desconfiança. Aquestes dades 
poden ser creuats amb els d’altres estudis, com el que va ana-
litzar com havia canviat la percepció de la xarxa social després 
de l’escàndol de Cambridge Analytica. Entre els consumidors 
que eren plenament conscients del que havia passat, un 67% 
confiava menys a Facebook que abans.

Per què no agraden els anuncis en xarxes socials
Els consumidors tenen principalment dos grans queixes sobre 
la publicitat en línia en xarxes socials i sobre el que fa que els 
anuncis perdin sencers per a ells en aquests entorns. Un 31% 
assenyala que veuen pitjor als anuncis perquè cada vegada els 
mostren més continguts que no els interessen. Un 26% els con-
sidera directament irrellevants.

Tot això fa que els anuncis estiguin aquí, però que estiguin en 
certa manera com a soroll de fons. Com conclou l’estudi, ni Fa-
cebook ni Instagram ni Twitter han aconseguit trobar la clau per 
fer que els seus usuaris deixin simplement de fer scroll davant 
la publicitat i s’aturin a fer clic o mirar què els ofereixen.

Els anuncis que sí aconsegueixen l’atenció
Això no vol dir que tots els anuncis siguin rebuts de la mateixa 
manera. De fet, hi ha certs missatges que aconsegueixen mi-
llors ràtios de resposta i davant els que els consumidors són 
molt més receptius. Segons les conclusions de l’estudi, un terç 
dels consumidors està més inclinat a interactuar amb els anun-
cis en xarxes socials si aquests tenen un caire educatiu. Un 
65% fins i tot diu que faria clic per saber més. Això no suposa 
necessàriament pensar en la publicitat d’alguna cosa educatiu 
de forma tradicional. El que l’estudi implica en aquest punt és 
que els consumidors veuen amb millors ulls no aquells anuncis 
que simplement volen vendre, sinó aquells que els donen més 
informació sobre el producte o sobre un tema.

Afegir contingut d’entreteniment i descomptes són les caracte-
rístiques que fan que l’anunci sigui més popular (per a un 41 i 
37% dels enquestats, respectivament).
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Els continguts també marquen la resposta. El 83% dels consu-
midors prefereix el vídeo (sorprenentment) i un 58% els gifs. 
El gif té, això sí, molts millors resultats si es centra el focus 
d’atenció en els millennials. En aquest cas és el 70% dels en-
questats qui ho veu amb bons ulls.

Jornades de periodisme de dades i 
dades obertes 2018
Dades dels ODS és el lema de les VI Jornades de Periodisme 
de Dades i Dades Obertes 2018. Del 19 al 22 d’abril, com a part 
de l’itinerari del Taller de Periodisme de Dades, periodistes i en 
general qualsevol persona interessada en la comunicació, el 
periodisme i/o les dades (oberts) pot participar en les activitats 
de les jornades, que es faran a Medialab Prado, Madrid.

Si consideres que falta alguna cosa, si pots aportar qualsevol 
cosa o si t’agradaria fer-nos algun comentari, us animem a es-
criure a visualitzar en https://www.medialab-prado.es/, o bé 
pel hashtag #datosods o # jpd18 o per missatge directe a comp-
te @ datalabx a Twitter.

Entre d’altres activitats es poden confirmar: Dijous 19 d’abril, 
presentació de propostes de aprovades en la primera ronda 
del TPD18 i els ODS en dades (Carmen Borja Segade, José 
Manuel Naredo, Ignacio Sants Molina). Divendres 20, Simposi 
sobre la turistificació i taller de Dades de turistificació. (d’AEC)

El percentatge global d’ús del català a 
Internet és del 65,33%

  Ja es coneix 
l’actualització mensual 
del resum de situació 
del Baròmetre de l’ús 
del català a Internet de 
WICCAC (Webmàsters 
Independents en Cata-
là, de Cultura i d’Àmbits 
Cívics) a 31 de març del 

2018, segons el qual el percentatge global d’ús del català és 
del 65,33% (alt), 0,01 punts percentuals superior al del mes 
anterior (65,32%).
 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.medialab-prado.es


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Altres notícies destacades del mes de març del 2018 ens infor-
men que la CatalApp es consolida com l’aplicació de referència 
per valorar la responsabilitat lingüística. La Plataforma per la 
Llengua presenta la ValenciApp, una aplicació per a viure 100% 
en valencià. Es signa la iniciativa legislativa europea Minority 
SafePack per a forçar la UE a protegir les llengües minoritàries.

L’actualització del Baròmetre ens diu també que només quatre 
de cada deu productes de marca pròpia dels supermercats res-
pecten l’etiquetatge en català. Ja està en línia el Portal Pompeu 
Fabra, una eina que difon la figura de Fabra i fa més accessible 
la seva obra, i que l’’empresa ODEC incorpora el català al seu 
web. Podeu llegir la notícia sencera en aquest l’enllaç. (d’AEC)

Sitges Next 2018 aposta per les noves 
experiències en comunicació

“What’ s Next?” és el lema de l’edició d’aquest any del Sitges Next, 
que busca la innovació com a motor de canvi i ja és a punt per ex-
plorar en el món de la comunicació de marques, la creativitat i les 
noves tendències en cultura digital. La programació s’estructura 
en blocs temàtics que representen sectors de rellevància en 

l’actualitat: automoció, banca, música i turisme. Les ponències, la 
presentació de casos d’èxit, les taules rodones i les sessions de 
networking conformen un festival que reunirà en dos dies -4 i 5 de 
maig- a comunicadors, creatius, publicistes, emprenedors i res-
ponsables de màrqueting i estratègia de diferents camps.

El certamen anuncia la seva programació completa i ja ha pre-
sentat la seva nova imatge gràfica, concebuda per l’agència 
Ogilvy, amb el lema What ‘s Next com a protagonista. Sitges 
Next 2018 seran dos dies per compartir experiències i sensa-
cions. Les ponències i panells es duran a terme al sitgetà tea-
tre del Retiro, mentre que divendres, 4 de maig, a la tarda, el 
punt de trobada serà el Club Nàutic, que acollirà el sopar i festa 
oficial de Sitges Next 2018. un bon moment per al networking 
amb unes vistes privilegiades. Podeu consultar el programa de 
l’esdeveniment CLICANT AQUÍ (d’AEC)
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Convocat el 3r premi de periodisme 
de l’APIB

L’Associació de Periodistes de les Illes Balears ha obert la con-
vocatòria de la tercera edició del Premi de Periodisme APIB, que 
distingeix les informacions difoses en mitjans de l’arxipèlag, el 
qual té per objectiu el foment d’un periodisme “de qualitat, com-
promès i responsable”, entre d’altres. El guardó compta amb 
una única categoria (per a premsa, ràdio i televisió) dotada amb 
1.500 euros. Els treballs han de pertànyer al gènere informatiu 
(notícies, reportatges, documentals o entrevistes), han d’estar 
en català o castellà, i s’han d’haver publicat o difós durant l’any 
2017.

La temàtica és lliure, però es valorarà “el seu impacte social i 
la seva contribució a l’enfortiment de la democràcia i els drets 
fonamentals”. En aquest sentit, es tindrà en compte especial-
ment el periodisme de denúncia i el d’investigació. El termini per 
presentar candidatura finalitza el 30 de maig, i el veredicte del 
jurat es donarà a conèixer al juliol. (de Comunicació 21)

Antonio Traugott, director del Col·legi 
de Publicitaris de Catalunya

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 
ha incorporat a Antonio Traugott com a nou director general de 
l’entitat, després de la seva etapa de més de dotze anys com a 
Director general a IAB Spain. En paraules de Traugott, “És un 
honor i un repte molt atractiu formar part de l’equip del Col·legi 
per impulsar la transformació i el desenvolupament d’una orga-
nització de molt pes institucional i que li ha arribat el moment de 
ser el motor de la comunicació publicitària en Catalunya”.

El Col·legi també ha nomenat Marc Elena secretari de la junta 
de govern. Elena és fundador i CEO de Adsmurai, empresa de-
dicada a l’optimització de publicitat en xarxes socials, partner 
de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Elena substitueix 
Mercè Balañá que ha deixat el càrrec per motius professionals. 
(de CPC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Formació al Col·legi de Periodistes

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comu-
nicació.- Barcelona. Dijous 19 i 26 d’abril (de 09:30h a 14:30h) 
- Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us propor-
ciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol 
intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Eines per al treball col·laboratiu en xarxa.-Barcelona. Dilluns 
16 d’abril (de 15:30h a 19:30h) - Tarragona. Dijous 19 d’abril (de 
10:00h a 14:00h) - Com podem millorar i optimitzar el treball en 
xarxa? En aquest curs, a càrrec de Sílvia Llombart, descobri-
rem un seguit d’eines que ens facilitaran la gestió de les nostres 
tasques compartides en xarxa.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimecres 18 i 25 d’abril (de 09:30h a 14:30h) - Manresa. 
Dijous 26 d’abril i 3 de maig (de 15:00h a 20:00h) - Aquest curs, 
dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar fotogra-
fies interactives, mapes per a internet, cronologies interactives, 
històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios integrats 
en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

Webinar: Pinterest per a community managers i periodistes.- 
On line. Dijous 19 d’abril (de 15:30h a 16:30h) - En aquest 
webinar, impartit per Enrique San Juan, descobrirem els punts 
essencials de la creació de continguts i discursos visuals amb 
imatges i vídeos. A més, aprendrem a explotar el canal com a 
font documental i de generador d’idees per a la composició de 
continguts transversals.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelo-
na. Divendres 20 i 27 d’abril (de 09:30h a 14:30h) - A través 
d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahuja, els assis-
tents aprendran a redactar de manera clara, professionalitza-
da i adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran 
també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser 
persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca 
d’escriure en el seu dia a dia.

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 
pot ser el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és 
a dir que l’empresa editora pot recuperar l’import dedicat a la 
formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
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Convertir els diaris en institucions 
benèfiques que apostin per notícies 
locals: un nou model per al futur? 
Per John Longhurst / Jsource-The Canadian Journalism Project

Al Canadà, una organització és una organització benèfica si 
s’ajusta a una de les quatre coses: l’alleujament de la pobre-
sa; l’avenç de l’educació; l’avenç de la religió; o altres finalitats 
que beneficien a la comunitat d’una manera que els tribunals 
testimoniïn que ofereix beneficis a la societat. Actualment, el 
periodisme no està cobert per cap d’aquestes definicions.

No és cap secret que els diaris canadencs estan lluitant per 
sobreviure. Alguns diran que s’estan morint, víctimes d’un mo-
del de negoci trencat, fet a Internet. La gent de la indústria del 
diari naturalment està buscant una solució, alguna cosa que els 
ajudi a sobreviure.

Una idea que està aconseguint una certa tracció és la de per-
metre als canadencs fer donacions benèfiques als periòdics: 
convertir-los en entitats benèfiques que acceptin donacions i 
rebin impostos. El govern canadenc està disposat a estudiar-
ho detingudament, així, en el pressupost més recent, es com-
promet a explorar “nous models que permetin donar un suport 
privat i filantròpic a un periodisme confiat, professional, sense 
ànim de lucre i primant les notícies locals”.

Això “podria incloure noves maneres perquè els diaris cana-
dencs innovessin i es reconeguessin per rebre un sistema 
d’ajut per a la provisió de periodisme sense ànim de lucre, que 
reflecteix l’interès públic que ofereixen les seves pàgines”.

En una columna del 3 d’aquest mes a la premsa gratuïta de 
Winnipeg, l’editor Bob Cox diu que això és “una bona notícia i 
sens dubte benvinguda”. Ell assenyala que hi ha una indústria 
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de notícies sense ànim de lucre creixent als Estats Units, grà-
cies a les donacions deduïbles d’impostos dels partidaris. Són 
mitjans com NPR i PBS, que coneixen molts canadencs, però 
també mitjans com el Texas Tribune, MinnPost i ProPublica.

Deia al començament que al Canadà, una organització és una 
institució benèfica si s’ajusta a una d’aquestes quatre coses: 
l’alleujament de la pobresa; l’avenç de l’educació; l’avenç de 
la religió; o altres finalitats que beneficien a la comunitat d’una 
manera que els tribunals han dit que són benèfics i que actual-
ment, el periodisme no està cobert per cap d’aquestes defini-
cions. Potser no cal un canvi, però; si el govern vol podria po-
sar els diaris sota l’epígraf de l’educació o els “altres objectius” 
que beneficien la comunitat. Sigui com sigui, algú hauria de fer 
prendre aquesta decisió per tirar endavant el projecte. 

Després vindran temes com la promoció i els beneficis. Ac-
tualment, les organitzacions benèfiques tenen prohibit gastar 
més del 10 per cent dels seus fons en defensa política. Per als 
periòdics, això vol dir que cal tenir cura de com informen so-
bre temes polítics, partits o candidats? Haurien de restringir la 
quantitat d’opinions que demanen canvis en les polítiques go-
vernamentals? Ja no podrien donar suport a candidats o partits 
particulars en una elecció?

Per a una empresa que val molts diners, això podria ser discu-
tible. Però la qüestió encara ha de ser abordada i ja es veurà 
com.

Després hi ha la qüestió dels beneficis. Una de les idees que es 
suggereix per ajudar els diaris és permetre que la gent obtingui 
un rebut d’impost sobre beneficis per comprar una subscripció 
a un diari. Sembla que un guanyador-guanya: el diari obté els 
diners i el subscriptor obté un descens d’impostos. És una bona 
idea, excepte que no està permès ara com ara.
Les regles de l’Agència Tributària de Canadà són molt clares en 
quan els donants no haurien de beneficiar-se d’una donació. És 
una de les regles cardinals de la recaptació de fons; trencar-ho 
pot causar grans problemes.
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Per això, si vas a un banquet de recaptació de fons, obtindreu 
un rebut de donació per la quantitat que heu donat, menys el 
cost del menjar (aquest és el vostre benefici). Si els subscrip-
tors poguessin reclamar les seves subscripcions com a dona-
ció, caldria que hi hagués un canvi significatiu en la forma en 
què funciona actualment la CRA.

Ara bé, caldrà tenir present el fet que els més joves tendeixen a 
no llegir periòdics, impresos o en línia. El 2016, Pew va informar 
que només el 5 per cent dels majors de 18 a 29 anys llegia notí-
cies d’un periòdic imprès, en comparació amb el 48 per cent dels 
majors de 65 anys.

Per posar això en termes de recaptació de fons, si les genera-
cions més joves no estan llegint periòdics, en format imprès o 
en línia, seran un grup molt difícil per a recaptar-hi fons. Des-
prés hi ha la competència; hi ha més de 86.000 organitzacions 
benèfiques a Canadà, que competeixen per una quantitat de-
creixent de diners donats. De qualsevol manera, quan es tracta 
de demanar diners hi ha gairebé més caçadors que conills.

I què passa amb les fundacions? Si apel·lar a milers de petits 
donants és difícil, què hi ha de les fundacions? Aquí és on hi van 

més diners, oi? Però fins i tot si una fundació decideix fer una 
subvenció a un mitjà de comunicació, aquí teniu les bases: nor-
malment no ho fan a llarg termini. No tendeixen a compromisos 
llargs. De tres a cinc anys és normal. Molts prefereixen donar 
diners per començar les coses, no enganxar-s’hi per sempre.

I això que dic fora un gran problema per als diaris. Ajudar-los 
només a curt termini, fins que no trobin un nou model fora la 
solució? Segurament, no. Els diaris estaran abocats a recaptar 
fons de donants més petits, amb model subscripció o qualsevol 
altre, la qual cosa no és dolenta. L’últim que qualsevol organit-
zació vol ser és massa dependent d’una sola font d’ingressos. 
Difondre donacions entre milers de donants més petits pot pro-
porcionar una estabilitat a més llarg termini.

Si els mitjans de comunicació volen entrar en el joc de la re-
captació de fons, hauran de contractar recaudadors de fons, 
comercialitzadors i comunicadors, vull dir persones amb 
aquestes habilitats especials. Els editors hauran de fer màr-
queting, obtenir informació sobre ofertes creatives, donacions 
designades, apel·lacions coincidents i relacions de donants 
(el “viatge de donant”). I a continuació, oferir la màxima res-
ponsabilitat i transparència: On es gasten els diners? Quant 
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es gasta en les despeses generals i els salaris? Els donants 
voldran saber.

Conclusió: Sé que sona com a ser dèbil -i no ho vull ser-. Crec 
que poder donar per mantenir viu el meu diari local és una bona 
idea, i val la pena explorar aquesta possibilitat que he exposat. 
De fet, ja s’està fent, encara que a petita escala, amb publica-
cions relacionades amb l’església a Canadà. Sense donacions, 
la majoria no podrien sobreviure.

També funcionarà per als mitjans convencionals de proximitat? 
No ho sé. Les persones que treballen per a diaris i altres mitjans 
de comunicació locals hauran de pensar en els diversos temes 
i preguntes que he plantejat aquí. No serà fàcil. Però és com un 
joc per esbrinar.
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Cartografia del futur de les notícies 
locals
Per  Roy Peter Clark / Poynter Local Edition

Com a professió, passem molt de temps a la part superior i 
inferior de l’escala de l’abstracció. Obtenim detalls sorprenents, 
aquesta és la part inferior, i els seguiu a les veritats universals, 
aquesta és la part superior.

Però quan escolto persones que no pertanyen al periodisme 
local i parlen sobre periodisme local, especialment últimament, 
la major part del temps es gasta a la part superior. A continua-
ció explicaré com el veig jo el periodisme local, o de proximitat, 
com ara es diu en algun lloc. Mireu:

• És fonamental per protegir la democràcia local.

• Està fet per persones apassionades en aflorar la diferència.

• Està en crisi ja que s’enfronta a les forces del canvi de Face-
book, Google i interrupció digital. 

Aquestes tres coses són totes certes. He estat un any seguint 
i estudiant aquest fenomen i m’adono que necessitem passar 
molt més temps per arribar al final d’aquesta escala. A continua-
ció explico com ho veig tot plegat.

La majoria de les redaccions són la meitat d’un  terç de la mida 
que havien estat una vegada, temps enrere. Les comunitats 
que presten serveis, però, no disminueixen. Això significa que 
hi ha menys persones que vigilen a les persones que  exercei-
xen governs locals, escoles i vida ciutadana. Però també hi ha 
en línia sense ànim de lucre  i  amb fins de lucre  apareixent  i  
fent  trossos  d’aquest  treball  en  molts llocs.

El periodisme local és una forma difícil de guanyar-se la vida. 
En qualsevol altra indústria, pagar a les persones baixos salaris 
i animar-los a treballar per al canvi és un concepte que fins i 
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tot a l’infern veurien com a dubtós, en el millor dels casos. Val 
la pena consultar el grau de variació, diferent a cada estat, en 
aquest link.

Els diaris assenyalaven que la gent no canviaria els seus hàbits de 
notícies i van esperar massa temps per a fer canvis institucionals. 
Molts encara estan caient en picat, i pocs han dominat les dues 
coses que són crítiques per a l’èxit: l’ audiència  i la  tecnologia. 

He passat temps pensant sobre el què  manté a la  gent  a nivell 
local, però el més important del que he pogut escoltar ens porta 
a saber que precisament el que detecta la gent és el que esga-
rriar les editores. A més del que se sent com a primordial, els  
acomiadaments interminables, també es detecten coses com la 
incapacitat per fer una vida real i la pèrdua de fe en els líders de 
la redacció i els propietaris  que segueixen prometent que han 
assenyalat coses, però clarament no les han calculat prou bé.

Quan la gent deixa el periodisme voluntàriament, no és perquè es-
tiguin menys dedicats a cobrir les seves comunitats o a protegir la 
democràcia. És, sovint, perquè no poden anar de compres, pagar 
els seus comptes o estalviar per a la universitat amb ideals. 
Aquí hi ha una altra raó: com a professió, som (generalment) 

persones basades en l’evidència. Si els periodistes abandonen 
les redaccions de premsa locals després d’una dècada d’haver 
dit que el mitjà se’n sortiria després d’aquest proper acomiada-
ment, compra, consultoria, marge de benefici, apostar pel vídeo 
oper una estrella jove, ho fan farts de superar proves tant dures, 
però amb l’evidència que cap opció basada amb la intuïció de 
l’editor no té cap mena d’èxit.

Llavors, com mantenim la gent a les redaccions locals? Heus aquí 
el que he escoltat durant el darrer mes: primer hem de deixar fer 
que el treball valgui la pena, ja que val la pena. I què afegim, res 
més que el que atresoren els professionals de moltes altres carre-
res en que no s’espera que les persones passin pels vapors. 

Com ser justos amb els periodistes locals:

• S’ha de pagar un salari vital.

• Necessitem beneficis.

• Necessitem mentors.

• Necessitem  transparència dels seus caps sobre el què està 
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funcionant, el que no ho fa i el que els editors i/o propietaris 
tenen previst fer al respecte.

• Necessitem una veu en aquesta conversa.

• Necessitem flexibilitat (he passat 10 anys a les redaccions 
locals, i en dos d’ells em van deixar treballar menys hores i de 
manera remota després de tenir fills. (He estat a Poynter durant 
gairebé cinc anys per aquest mateix enfocament).

• Necessitem empènyer el periodista  a continuar aprenent i 
creixent. En cas contrari ens trobarem que els seus coneixe-
ments queden obsolets.

• Cal tenir en compte altres maneres amb les quals es podria  
cobrir informativament les  comunitats a les quals van dirigits 
els periòdics. (És  totalment factible).

• Necessitem acceptar que ara vivim en un moment en què les 
coses mai deixaran de canviar.

• Cal preocupar-se pel  negoci d’aquest negoci  i quin paper 
juga el seu treball per recolzar-lo.

• Necessitem la formació per ajudar-los a canviar, ja que tot al 
seu voltant canvia, també.

• Necessitem parlar  amb la comunitat  en comptes de fer-ho a 
la comunitat. 

• Necessitem la llibertat per fer la feina informativa que realment 
importa a les respectives comunitats .

• Necessitat que els periodistes nacionals i les publicacions dei-
xin de tractar els mitjans locals com si fossin de una lliga més 
petita. (Compartir les noticies, no reescriure-les,  treballar amb 
ells, no us en doneu de menys, etc., etc.) 

Molts pensem que el periodisme és un servei. Jo hi he estat 
dins. Mai vaig sentir-ho com un sacrifici. Va ser emocionant, es-
pantós i gratificant. Vaig aprendre una nova cultura, vaig nave-
gar en el meu paper i vaig guanyar diners per pagar les meves 
factures i tenir aventures de cap de setmana. 

D’acord? Permetin-me intentar tornar a aquesta escala 
d’abstracció. 
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El periodisme local és fonamental per a la nostra democràcia, 
i també ho són les persones que la creen. És el vostre treball, 
editors, patrons, editors, propietaris i periodistes, per fer més 
que parlar del que val.

Realment podria haver escrit tot aquest assaig en una sola ora-
ció, i aquí està: si volem protegir el valor del periodisme local, 
hem de valorar els periodistes locals. 

Així és com els mantenim.
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Gallego-Díaz: “Els periodistes no 
hem estat capaços d’impedir que els 
mitjans trafiquin amb la informació”
Per Arturo Tena / Revista Contexto

  

Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) és probablement la mi-
llor periodista d’Espanya. Amb una carrera de més de 40 anys, 
principalment desenvolupada en el diari El País, Gallego-Díaz, 
que el 3 d’abril va ser reconeguda amb el premi Ortega i Gas-
set a la Trajectòria Professional, ha estat sempre una figura de 
referència pel seu rigor i la seva lucidesa. Encara que està des-
cansant a Astúries i diu que el que li agrada és fer entrevistes i 

no donar-les, vam parlar uns minuts amb la cofundadora, sòcia 
i membre del consell editorial i del d’Administració de CTXT, 
Revista Contexto.

Si hagués de quedar-se amb alguna etapa de la seva vida 
professional, quina triaria?
De moments feliços i satisfactoris n’he tingut molts, però, ara 
que estic fora del diari (El País), del que més em recordo és 
del plaer extraordinari de treballar amb un grup de gent que fa 
un periodisme determinat. Amb persones a les que li agrada 
el mateix tipus de periodisme. Quan m’he ajuntat amb un grup 
així ha estat molt satisfactori perquè s’aprèn i es gaudeix mol-
tíssim. A més de treballar, comparteixes una visió amb la qual 
t’ho passes molt bé.  

I quins han estat, en canvi, els moments més difícils, en 
què ha dubtat més de la professió? 
Sempre que he vist que s’ha barrejat periodisme amb espec-
tacle i amb mentides. Aquí és quan et costa més creure en la 
capacitat dels periodistes per lluitar contra aquestes pràctiques. 
Tenim, almenys, l’obligació de intentar-ho. Hem de lluitar contra 
aquells que pensin que el periodisme és un grup de gent cri-
dant, o els que creuen que una cosa pot ser veritat o mentida, 
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que pots defensar una cosa i la contrària. Hem de combatre 
això. Si ho aconseguim o no ja és més difícil de saber, però això 
no et pot treure la necessitat personal d’intentar-ho.

Durant aquests anys, quins canvis ha viscut en la manera 
de fer periodisme?
El canvi principal ha estat el tecnològic, que ha canviat radical-
ment la manera en què treballem. Els instruments que podem 
utilitzar ara són moltíssim més àgils i amplis. Quan jo vaig co-
mençar a fer periodisme aconseguir dades costava moltíssim, 
era molt laboriós simplement fer-se amb alguna referència o 
document. Ara entres a Internet i si, per exemple, vols saber 
què es va dir al Parlament alemany fa tres anys, no tens més 
que buscar-ho, ficar-ho en un traductor i te n’adones. Jo fa 40 
anys no podia ni somiar amb tenir aquestes facilitats.

El problema ha estat que aquestes tecnologies, tan extraor-
dinàries i que faciliten un bon treball periodístic, han fet que el 
periodisme es barregi amb coses que no ho són. La sola comu-
nicació a les xarxes socials, per exemple, ha fet que aquesta 
barreja resulti terriblement angoixant, no distingint el que és in-
formació i el que és pura xerrameca. 

Estem en l’època de la democratització de la informació, 
del que en diuen fake news i de la postveritat. Què ha de fer 
ara un periodista per practicar correctament l’ofici?
Això no ha canviat i no ha de canviar: treballar amb serietat. 
Ara sembla que sona malament, però simplement cal ser se-
riós en comprovar i contrastar les informacions. No cal fer cap 
descobriment genial, són unes tècniques que es van establir, 
fa ja força temps, sobre com es fa un periodisme professional. 
Cal aplicar aquestes regles i complir-les rigorosament, res més. 
Pots ser més o menys brillant en l’escriptura, més o menys 
espectacular en la teva manera de presentar els teus treballs, 
però el que no pot faltar és l’estructura bàsica de la informació, 
la veritat. En el periodisme hi ha la veritat. Potser no existeix en 
filosofia o en religió, però sí en aquest treball. La veritat està en 
els fets, i el que els periodistes han de fer és esbrinar i establir 
la veritat que hi ha en el que passa.

Parlem de la premsa espanyola. Segons una enquesta re-
cent de Pew Research, només els grecs superen la percep-
ció negativa dels espanyols pel que fa a la imparcialitat de 
les notícies sobre política a Europa. Per què tenim aquest 
problema de credibilitat?
Simplement, perquè ens ho hem guanyat. Si la professió està 
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desprestigiada és culpa dels periodistes, de ningú més. No hem 
estat capaços de defensar el nostre treball i impedir que els mi-
tjans trafiquin amb la informació. Els mitjans poden mercadejar 
amb el que vulguin, però els periodistes hauríem d’agrupar-nos 
per poder defensar les informacions. Els periodistes hem de ser 
capaços, dins de les redaccions, d’ajuntar-nos perquè no es 
pugui traficar amb elles. 

És més difícil que els periodistes s’ajuntin en els grans mi-
tjans tradicionals ara, amb tants digitals?
Els grans mitjans van oferir en el seu moment un gran espai a les 
redaccions. Llavors sí ens ajuntàvem; ara això ha desaparegut 
també perquè aquests mitjans han entrat en crisi. En compara-
ció, els mitjans en línia, més petits, tenen grans avantatges. Però 
aquests mitjans també tenen enormes inconvenients: no poden 
cobrir i seguir certes informacions del dia a dia, els resulta molt 
més difícil accedir a la informació. Per això necessites redac-
cions més grans i molts més recursos. Els mitjans en línia són 
més capaços de fer bé la feina d’anàlisi i reflexió de la informació.

Sembla que el model de negoci que s’assenta per al creixe-
ment d’aquest tipus de mitjans és la subscripció. 
Sí, una de les coses més satisfactòries i més boniques, que 

dóna més esperança, del que està passant ara és que veiem 
que hi ha gent que està disposada a pagar per una cosa que 
se’ls està donant gratis. En moltes ocasions, els mitjans en lí-
nia estan donant la informació i l’anàlisi de forma gratuïta, però 
quan demanen a la gent que ajudin i mantinguin aquest tipus 
de periodisme, la gent respon. És esperançador que la gent 
s’estigui adonant que necessita un periodisme independent i 
que, per tenir-lo, ha de donar-li suport econòmicament en la 
manera que pugui, encara que sigui amb una petita quantitat. 
Això sí que és un fenomen completament nou, de fa poquíssims 
anys.  

Seran capaços de ser viables econòmicament d’aquesta 
manera els mitjans tradicionals, amb estructures més 
grans? 
El que fan diaris com el New York Times o el Washington Post 
és cobrar online a partir d’un determinat nombre d’informacions 
o lectures, l’anomenat mur de pagament. L’únic mitjà que és ca-
paç de donar tota la seva informació gratuïta i al mateix temps 
tenir moltíssims subscriptors és el britànic The Guardian. És 
extraordinari. Més de 500.000 persones paguen al Guardian 
per alguna cosa que poden tenir gratis. Un gran èxit per la bona 
feina periodístic que fan allí.

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

No sé en quines circumstàncies econòmiques estan els mitjans 
espanyols ni si seran capaços d’aconseguir-ho, però hi ha una 
gran diferència entre el que fan diaris com el Guardian a nivell 
de qualitat i el que fan altres.

En aquest sentit,  en quina mesura afecta la precarització 
dels periodistes? L’últim informe de l’APM conclou que 
gairebé el 50% dels periodistes col·labora amb diverses 
empreses i el 18% treballen de “falsos autònoms”.
Afecta moltíssim, com ho fa en altres professions. El fet que 
tinguis contractes que són tan precaris, o que hagis de treba-
llar en diversos llocs, fa que no et puguis defensar, que tinguis 
menys possibilitats de fer-ho. És un clàssic de tota la vida: has 
de ajuntar-te amb altres com tu per defensar els teus interessos 
com a treballador. És molt mala notícia que això no es pugui 
fer, no només per als joves que no poden tenir projectes de vida 
d’aquesta manera, sinó també per a la informació en si perquè 
fa que els periodistes siguem més febles. Quant més feble ets, 
més possibilitats hi ha que et manegin. Si pots reunir-te amb 
més companys és molt més difícil que et manipulin les pròpies 
empreses. 

Amb la seva experiència, diria que els mitjans estem ara 
millor, pitjor o igual que abans?
Els grans mitjans estan pitjor perquè estan travessant encara 
una crisi enorme, mentre que els mitjans digitals nous comen-
cen a estar millor, a ser més coneguts i viables. Però segueixen 
sent mitjans petits, encara no han arribat a la mida que van arri-
bar a tenir els mitjans clàssics. Diversos mitjans en línia van bé 
però són encara massa petits per competir. (Foto: Abel Alonso/
Efe)
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Facebook: si els consumidors no 
volen que es facin servir les seves 
dades, haurien de pagar pel servei
Per Puro Marketing

Facebook està ara mateix en un dels seus moments més crí-
tics. L’escàndol de Cambridge Analytica ha destapat la caixa 
dels trons en el que a percepció de la companyia toca. Els con-
sumidors estan cada vegada més preocupats per la informació 
que han compartit a la xarxa social i l’ús que s’ha fet d’ella per 
empreses, anunciants i altres tercers varis. Tenint en compte 
que la pròpia companyia acaba de reconèixer que la pràctica 
totalitat dels usuaris van poder haver estat víctimes de la reco-

pilació de dades per ‘agents maliciosos’ pot comprendre encara 
millor la crisi i la preocupació dels usuaris.

Els directius de Facebook han hagut de sortir a la palestra. 
Al CEO i fundador, Mark Zuckerberg, ja li han demanat (amb 
sort desigual en les respostes) diversos parlaments que acu-
deixi a explicar què està passant. La COO, Sheryl Sandberg, 
ha començat, per la seva banda, la seva ronda d’entrevistes i 
aparicions públiques en què està intentant salvar la reputació 
perduda i explicar què ha passat.

I si algunes de les seves declaracions semblen sinceres i, en 
certa manera, una acceptació de les culpes (com quan assen-
yalava recentment que potser havien estat massa innocents 
pensant que potser les dades no es farien servir més enllà del 
que estava establert), altres semblen gairebé com tirar més 
llenya al foc. Això és el que ha passat amb l’últim que ha assen-
yalat, que pot llegir-se com un ‘si no voleu problemes, pagueu 
pel servei’.

Paga per tenir seguretat
Sandberg ha dit en una entrevista que Facebook no ven les 
dades dels seus consumidors, tot i que ha reconegut que sense 
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aquestes dades no podria sobreviure. Si no volen rebre anuncis 
(i si per tant no volen que les seves dades siguin usats per ter-
cers), als consumidors no els quedaria més remei que pagar pel 
servei. Després de l’entrevista, Sandberg va haver de puntualit-
zar que la xarxa social no ofereix un format de pagament i que 
no ho va a fer, que estava sol parlant en termes hipotètics. No 
obstant això, les seves paraules no s’han de prendre com una 
reflexió sense més. L’anàlisi del que ha dit permet concloure 
que és una mena d’avís a navegants, un record als consumi-
dors que quan les coses són gratis tenen també els seus riscos.

I a més la directiva ja va preparar el camí per a més potencials 
crisi. “No em vaig a seure aquí i dir que no trobarem més per-
què ho farem”, assenyalava, sobre el potencial de trobar més 
bretxes de seguretat en el futur. Facebook ha començat a rea-
litzar auditories.

De fet, la directiva ha insistit novament en que Facebook no sa-
bia el que havia passat amb les dades que Cambridge Analytica 
havia recopilat i que si havien negat aquesta bretxa havia estat 
perquè ells havia rebut confirmació que s’havien esborrat les 
dades.

L’escàndol ja té repercussions
Però l’escàndol no només impacta en la percepció que els con-
sumidors tenen d’ells, sinó també en com els anunciants els 
veuen. Facebook s’enfronta a una potencial crisi entre les mar-
ques i empreses que fan servir la seva plataforma per arribar 
als consumidors, que podrien no voler veure emmascarades 
per l’escàndol.

“Estem veient a uns pocs anunciants parar amb nosaltres i es-
tan preguntant les mateixes preguntes que altres estan pregun-
tant”, reconeixia Sandberg en una altra entrevista. “Volen estar 
segurs que poden usar les dades i usar-los de forma segura”, 
afegia.

La conclusió és, per tant, que la crisi ja està passant factura a la 
xarxa social i que els anunciants ja comencen a sentir certa por 
davant el que passa i a com els pot afectar. Facebook està, com 
reconeix la seva COO, mantenint també “converses amb els 
anunciants” per tranquil·litzar-los. Potser no siguem capaços de 
saber realment quant ha afectat tot l’escàndol a Facebook fins 
que la companyia no hagi de presentar dades públiques finan-
ceres en el tancament del trimestre fiscal.
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Facebook ja ha començat a prendre certes mesures per blin-
dar-se. Per oferir més seguretat als seus usuaris, aplicarà la 
normativa de la UE -la més estricta- en protecció de dades a 
nivell global.
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Pagar per llegir a Internet: el model 
inevitable que la premsa espanyola no 
s’atreveix a implantar
Per Begoña P. Ramírez / Infolibre

“Per la informació de qualitat cal cobrar. No hi veig altra alterna-
tiva [...] A poc a poc anirem a una realitat que és ineludible”, va 
sentenciar el president d’Unidad Editorial, Antonio Fernández-
Galiano, ja fa quatre anys en una entrevista a Capital. No fa 
ni dos mesos el conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, 
va ser més dramàtic: “Tots els mitjans que estiguin supeditats 
exclusivament a la publicitat no és que ho vagin a passar ma-
lament, és que no existiran”. L’històric competidor de tots dos, 
Juan Luis Cebrián, va aprofitar la junta general d’accionistes de 

Prisa el juny passat per anunciar que tant el seu grup com el 
mercat ja estan preparats “per començar a facturar pels contin-
guts a la Xarxa”.

Les principals capçaleres de la premsa tradicional accepten 
com a inevitable, i imprescindible per als seus comptes, el pa-
gament per la informació que fins ara ofereixen gratis a Inter-
net. La necessitat de noves vies d’ingressos és cada dia més 
peremptòria. La premsa escrita pateix una letal hemorràgia 
de vendes als quioscos que llasta la seva facturació. I els in-
gressos per publicitat en aquests diaris que cada dia es venen 
menys segueixen una caiguda similar. El País reconeix que 
el descens de la publicitat i de les tirades li costa un forat en 
els seus ingressos de200 milions d’euros a l’any. La difusió de 
l’Abc en els primers nou mesos de 2017 s’ha reduït un 13,6% i 
els seus ingressos per publicitat, un 10,1%. El Mundo ha perdut 
un 9% de la seva facturació publicitària l’últim any, així com un 
7,5% de les seves vendes d’exemplars.

I la sagnia no s’aturarà. El paper es mor. La publicitat que atreuen 
els webs dels diaris no és suficient per compensar els dalta-
baixos de les versions impreses i sostenir el conjunt del negoci. 
La competència impossible de les grans plataformes, de Google 
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i Facebook, per la publicitat en línia està deixant despullats i a la 
intempèrie als grans grups de comunicació. Així que el pagament 
de continguts es presenta com una interessant font d’ingressos. 
També per als nous mitjans nadius digitals que, a diferència de 
les capçaleres tradicionals, han de construir des de zero la seva 
audiència i han optat per obrir una nova via de negoci i per rela-
cionar-se d’una altra manera amb els seus lectors.

No obstant això, a Espanya, i malgrat les declaracions dels seus 
principals responsables, els diaris només han fet tímids intents, 
fins ara, per fer pagar als seus lectors pels continguts que ela-
boren i publiquen a Internet. La por a una caiguda d’audiència, 
a una fugida del clic, els frena any rere any. Ningú s’atreveix a 
ser el primer a donar el pas i regalar un avantatge competitiu 
als que segueixin oferint informació gratis. No obstant això, els 
més grans ja han començat a implantar diferents sistemes de 
pagament, de manera parcial i gradual. Amb resultats que són 
difícils de calibrar: tot just proporcionen xifres de subscriptors i 
ingressos i callen sobre els seus plans de futur.

Els diaris regionals/comarcals, al capdavant
Vocento va instal·lar el seu primer mur de pagament a El Correo 
-El Correu on +- al setembre de 2015. Es tracta d’un mur suau, 

que permet a qualsevol lector llegir 10 notícies gratis cada mes. 
Si voleu accedir a més, s’ha de fer per 4,95 euros al mes. O 
esperar al mes següent, quan el comptador es posarà de nou 
a zero.

A canvi d’aquest preu, pot llegir tots els continguts del  web i 
té disponibles continguts extra: reportatges i articles de l’edició 
de paper que no es pengen al web del diari, revistes digitals 
de cinema -La butaca-, música -Musi -K- i economia -Dinero-. 
També se li envia per correu un newsletter (un butlletí), amb els 
principals continguts de l’endemà i rep alertes al mòbil amb les 
últimes notícies.

Per atraure el possible subscriptor la capçalera biscaïna no 
dubta a utilitzar recursos addicionals: sorteig d’entrades per a 
concerts o preestrenes cinematogràfics, visites al Guggenheim, 
fins i tot nits a paradors o sopars en restaurants.
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Al maig de 2016, El Correo assegurava que el nombre de subs-
criptors efectius arribava als 6.300 -diu tenir 345.000 usuaris 
únics a la seva pàgina web-. En aquesta mateixa data Vocento 
va traslladar el mateix sistema de pagament a Diario Vasco, 
la seva capçalera a Guipúscoa. Un any després, deia comptar 
amb 4.100 subscriptors i 173.000 usuaris únics-. Al febrer de 
2017 el mur de pagament es va implantar a Diario Montañés, 
el diari càntabre del grup; en un any ha aconseguit 2.000 subs-
criptors. Finalment, el passat mes de gener Ideal -el diari que 
es distribueix a Almeria, Granada i Jaén, amb 480.000 usuaris 
únics a Internet- s’instal·lava el seu sistema de pagament, Ideal 
on +. Vocento diu que enguany implantarà el sistema en altres 
dues capçaleres més, que encara no vol desvetllar.

Malgrat les declaracions de Luis Enríquez sobre la inevitabilitat 
del pagament per continguts, el grup descarta aplicar al seu 
diari de capçalera, Abc. Tampoc ha facilitat a infoLibre la xifra 
d’ingressos que les subscripcions proporcionen al seu volum 
de negocis. L’única dada que Vocento publica en el seu informe 
financer sobre el mur de pagament és el nombre total de subs-
criptors: 13.000 en el tercer trimestre de 2017.

Prensa Ibérica, grup regional/comarcal amb 17 capçaleres, 

va implantar el seu mur de pagament abans que Vocento. Al 
maig de 2014 van passar a cobrar per les seves notícies en 
línia l’asturià La Nueva España, Diari de Girona, Información 
d’Alacant i Levante EMV de València. Té diferents fórmules de 
subscripció, entre 2,79 euros al mes i 33 euros, depenent de si 
només s’aconsegueix accés a les notícies del web o se li afe-
geix l’edició impresa. El grup no facilita dades ni sobre el seu 
nombre de subscriptors ni sobre els ingressos que aquests li 
proporcionen. També el seu mur de pagament és suau: ofereix 
continguts especials només per a subscriptors en una pàgina 
amb la major part de les informacions d’accés gratuït.

Els vaivens d’El Mundo i El País
Unidad Editorial va ser pionera a Espanya en crear Orbyt el 
2010, un sistema de subscripció que dona accés a una versió 
on line dels diaris i revistes en paper del grup: El Mundo, Marca, 
Expansión i Telva. Costa 7,99 euros al mes. Però no és un mur 
de pagament, la implantació està “esbossant” el grup a hores 
d’ara, sinó un “quiosc digital” que ofereix un e-paper i la versió 
en PDF de les capçaleres de paper. En qualsevol cas, Unidad 
Editorial prefereix “un model com el que existeix en mercats 
nòrdics i anglosaxons, on no es tanca del tot l’accés al con-
tingut”, explica un portaveu, que afegeix que encara estan “en 
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procés de definició del projecte”. Segons les xifres que facilita 
infoLibre, en els dos últims anys Unidad Editorial ha aconseguit 
40.000 noves altes netes, fins a arribar als 120.000 subscriptors 
entre l’edició impresa i les rèpliques digitals.

No obstant això, El Mundo va fer un intent, que va resultar frus-
trat, d’implantar el mur de pagament. Al novembre de 2013, va 
començar a cobrar pels seus continguts on line. Permetia llegir 
gratis fins a 20 notícies al mes, després cobrava una subscrip-
ció d’entre 4,99 -accés bàsic- i 9,99 euros -accés premium, que 
incloïa Orbyt-. “El Mundo canvia de pell”, va ser l’eslògan que 
el seu llavors director, Pedro J. Ramírez, va utilitzar per vendre 
una iniciativa que comparava amb el “desembarcament a Nor-
mandia”. L’avui director d’El Espanyol s’imposava l’obligació 
d’obtenir nous ingressos “a través de la distribució massiva i 
a molt baix cost” dels continguts d’El Mundo “en els suports 
digitals i molt especialment en els dispositius mòbils”. El “canvi 
de pell”, però, es va diluir de seguida. Pedro J. Ramírez va ser 
destituït com a director del diari només dos mesos més tard, al 
gener de 2014. I el mur de pagament va caure amb ell.

Però el primer diari que va posar preu a les seves informacions 
on line va ser El País. L’any 2002 va començar a cobrar pels 

seus continguts. Un any després, el director del web, Mario Tas-
cón, xifrava en 26.000 el nombre de subscriptors. Però la caigu-
da en el nombre d’usuaris li va prendre de seguida el primer lloc 
entre els digitals més visitats d’Espanya, que va passar a ser 
ocupat per El Mundo, i El País va tornar a ser d’accés gratuït. 
Fins avui. “No tenim prevista una estratègia de pagament en el 
curt termini, però sí un pla per conèixer millor als nostres lectors 
i establir una relació directa amb ells, per eventualment desen-
volupar models d’ingressos alternatius a la publicitat”, assegura 
un portaveu de Prisa.

El grup tampoc proporciona dades sobre el nombre de subs-
criptors digitals, que suma als de les seves diaris de paper. Ni hi 
ha en els seus comptes cap menció als ingressos que aquestes 
suposen en la seva xifra de negocis.

Subscripcions a diaris nadius digitals
En abandonar El Mundo i fundar El Espanyol, Pedro J. Ramírez 
va traslladar el seu gairebé nonat model de subscripció al nou 
diari digital: 25 notícies al mes d’accés gratuït que donen pas 
a un abonament mensual de 10,99 euros al mes o 84 euros a 
l’ any, tot i que també hi ha una subscripció diària d’un euro. A 
més, disposa d’opcions per a empreses. Segons explica un por-
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taveu, El Espanyol, que va néixer a l’octubre de 2015, té 12.000 
subscriptors. La dada crida poderosament l’atenció perquè, un 
mes abans de començar a publicar-se, Pedro J. Ramírez va 
assegurar que ja havien superat la xifra de 10.000 subscriptors. 
Per tant, hauria aconseguit cinc vegades més lectors disposats 
a pagar abans de saber com anava a ser el producte que en els 
dos anys i mig posteriors.

El pagament permet al subscriptor accedir a continguts ex-
clusius de The New York Times, llegir el dissabte a la tarda 
la carta dominical del director, també entrevistes, reportatges, 
cròniques i anàlisi, així com una newsletter a les vuit del matí i 
un e paper la nit anterior. A més pot escriure un post al “bloc del 
subscriptor” cada setmana. I rebre ofertes comercials, entrades 
per al cinema, futbol, òpera, teatre...

Semblant és el sistema de pagament de El Independiente, creat 
per un altre antic director d’El Mundo, Casimiro García-Abadillo. 
Encara que, de moment, només demanen als usuaris que es 
registrin. Creat el setembre de 2016, El Independiente va anun-
ciar al seu mur suau tres mesos després: 6 euros mensuals o 
60 anuals. El passat mes de febrer l’ha rellançat. Als subscrip-
tors se’ls permet accedir a articles d’opinió i anàlisi de borsa 

exclusius, reben butlletins per correu, poden escoltar podcasts 
d’actualitat i ciència o usar eines financeres -per resoldre dub-
tes sobre hipoteques o plans de pensions-. La idea és passar 
d’un nombre de subscriptors que ara El Independiente qualifica 
de “insignificant” als 10.000 que calcula necessaris per assolir 
la rendibilitat. Segons va explicar al seu dia García-Abadillo en 
una entrevista publicada per l’Associació de la Premsa de Ma-
drid (APM), el seu model de negoci hauria de basar-se en un 
10% de subscriptors i un 90% d’ingressos per publicitat.

infoLibre és l’únic mitjà espanyol que compta amb un mur de 
pagament pur: els continguts d’elaboració pròpia són accessi-
bles només per als subscriptors. Altres mitjans com eldiario.es 
els ofereixen gratis a tot el món a partir de les set del matí. Per 
llegir-los la nit anterior cal pagar cinc euros al mes. infoLibre 
compta amb 9.709 subscriptors a data de febrer d’aquest any. 
És a més l’únic diari d’Espanya els ingressos del qual procedei-
xen majoritàriament dels socis i no de la publicitat. El seu model 
s’inspira en el que porta aplicant des de 2008 el digital francès 
Mediapart; el diari fundat per Edwy Plenel té 140.426 socis i 
guanya 2,2 milions d’euros a l’any.
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Un èxit en altres països
Perquè el mur de pagament avança amb lentitud i a batzegades 
a Espanya, però en altres països s’ha convertit en un model 
d’èxit?. El més clar és The New York Times, que el va implantar 
el 2011 i compta ja amb 2,2 milions de subscriptors, que li van 
proporcionar el 2017 uns ingressos de 340 milions de dòlars 
-276 milions d’euros-, un 46% més que l’ any anterior. Des 
d’aquest mateix any, els ingressos per l’edició impresa del diari 
han caigut un 21%, un 3% només l’últim any. Tan satisfets estan 
al diari novaiorquès amb el sistema de pagament que si van 
començar amb permetre la lectura gratuïta de 20 articles, des-
prés ho van rebaixar a 10 i, des del passat mes de desembre ja 
només es pot accedir a cinc sense pagar. El cost, 15 euros al 
mes, gairebé tres vegades el que costen les subscripcions on 
line a Espanya. Els responsables de The New York Times no 
tenen por que aquest canvi es tradueixi en una fugida de lec-
tors. Segons expliquen a l’agència Bloomberg, esperen només 
un “modest impacte” en la publicitat i en el trànsit de la web, 
que es compensarà amb l’augment esperat en el nombre de 
subscriptors. També The Boston Globe -78.000 subscriptors- va 
reduir, el passat mes de maig, el nombre d’articles gratis: de 
cinc a dos.

The Wall Street Journal -848.000 subscriptors- va més enllà fins 
i tot i ja ha posat en marxa un mur de pagament que s’adapta al 
tipus de lector. Segons els hàbits i necessitats d’aquest, el mur 
s’endureix o suavitza. El diari analitza des del sistema operatiu 
que utilitza l’usuari fins al tipus de dispositiu des del qual llegeix 
o la classe d’article que li interessa i fins i tot on viu. Així calcu-
la les probabilitats que acabi subscrivint o no. A continuació li 
ofereix un model més rígid o més porós. La subscripció anual a 
The Wall Street Journal no és barata: 222 dòlars.

Des de l’altre extrem geogràfic i de tarannà, el sensacionalista 
alemany Bild Zeitung també té el seu sistema de pagament. 
Des de juny de 2013 ha aconseguit 365.000 subscriptors. A 
canvi d’4,99 euros al mes, els lectors de BildPlus poden llegir 
tots els continguts exclusius del diari de paper, que no es bol-
quen gratis a la web, així com un e-paper amb l’edició impresa 
i continguts especials de la Lliga de Futbol alemanya, així com 
les conegudes ofertes comercials de viatges, entrades per a 
concerts o esdeveniments esportius.

El grup Axel Springer, al qual pertany Bild Zeitung, aconsegueix 
el 71,5% dels seus ingressos ordinaris del negoci digital i el 
87% dels seus ingressos publicitaris. No és d’estranyar: Bild 
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Zeitung, que va arribar a ser el diari de més tirada d’Europa i un 
dels més venuts del món, amb més de cinc milions d’exemplars, 
ara no aconsegueix col·locar a través dels quioscos més que 
1,6 milions.
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Poques idees i encara menys diners
Per Josep Lluis Micó / Nació Digital

Durant dècades, el periodisme ha pogut veure’s, escoltar-se i 
tocar-se toscament. Els aparells digitals contribueixen a refi-
nar el sentit del tacte. Així, els mitjans de comunicació d’avui 
són manipulats interactivament, no com es feia abans, amb 
els diaris i les revistes. Aquesta innovació pot transportar els 
usuaris a una dimensió que encara està per descobrir, amb la 
realitat virtual, augmentada i mixta; la internet de les coses i 
els wearables; la intel·ligència artificial i el machine learning, el 
blockchain, etc.

No obstant, sovint aquest salt qualitatiu no es reflecteix en el 
pla quantitatiu, perquè no s’incrementen les vendes, les au-
diències, els ingressos, els beneficis... Amb tot, la transforma-
ció pot portar altres contrapartides: culturals, socials i morals. 
Serien rèdits que, malgrat que no es capitalitzessin en el comp-
te de resultats, no haurien de ser menyspreats. Parlem en con-
dicional, però, perquè les limitacions econòmiques impedeixen 
fer-ho en present.

La immersió en el no-res
Les empreses estan aprenent a aprofitar l’estranya inclinació 
de milions de ciutadans a promoure, distribuir i publicitar con-
tinguts aliens a gran escala. Els avenços tecnològics que estan 
a disposició dels mitjans i del seu públic escurcen la distància 
entre el desig i la seva materialització.

Tanmateix, sense el pressupost mínim, les notícies no podran 
pertànyer al 100% a la gent del carrer. Si les companyies del 
sector no troben finançament, els individus no podran entrar-
hi, tocar aquestes informacions, viure-les. I això és extremada-
ment decebedor perquè la tecnologia ja permet fer-ho.
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Les plataformes i els suports periodístics i els seus respectius 
professionals edifiquen la seva personalitat mitjançant els seu 
discursos —intencionats— i també sobre els seus comporta-
ments —planificats o espontanis—, de manera que podem afir-
mar que aquestes organitzacions no són el que diuen ser, sinó 
allò que transmeten a partir de les seves actuacions en totes 
les esferes o àmbits.

Necessitats desateses
Lectors, oients, espectadors i internautes formen part d’una so-
cietat (hiper)consumista, com l’anomena el filòsof francès Gilles 
Lipovetsky, la qual els lliga a una llista infinita de necessitats. 
En el moment en què un mitjà entra en aquest selecte grup, el 
de les necessitats de consum, es fa amb la fidelitat del públic.

La xarxa, els telèfons i les televisions intel·ligents, les ulleres de 
realitat virtual i de 3D, etc. no són flamants contenidors per al 
vell material de sempre. Són les vies d’accés a un tot informatiu 
en què les barreres físiques es difuminarien —en condicional— 
si les idees periodístiques —més aviat, escasses— anessin 
acompanyades de diners —del tot, insuficients—.
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