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Estratègies clau per a un diari local
Per Ignacio Losada / Medialab

La irrupció d’Internet i l’evolució en els hàbits de consum dels 
lectors ha fet de buscar el creixement en la impremta sigui, se-
gons molts analistes,  una aposta perduda . Per a les grans 
capçaleres nacionals, els canvis que han afectat el diari imprès 
han suposat un gravíssim problema. Per als petits mitjans lo-
cals,  els més aferrats a pobles i ciutats, en molts casos, ha su-
posat  una primera onada d’extincions. No tant grups de premsa 
regional, que segueixen mantenint múscul financer, sinó aquells 
mitjans petits amb menys recursos.

Si bé aquestes petites redaccions, les locals, representen sobre 
el global de mitjans, un percentatge molt més gran al que osten-

ten els diaris d’àmbit estatal, la seva capacitat de supervivència 
i desenvolupament professional està més limitada donada, com 
dèiem, la seva escassa capacitat de recursos. No obstant això, 
aquests ja estan apostant per noves formes de diversificar els 
ingressos, així com de crear engagement amb els seus lectors 
potencials, segons un recent estudi de Columbia Journalism 
Review realitzat amb mitjans d’Estats Units.

Segons aquesta investigació, el secret de la supervivència dels 
mitjans de comunicació locals podria estar en aquest últim punt, 
a crear engagement i transformar la”’relació” que actualment 
mantenen els diaris amb els seus lectors. Tanmateix, aquest 
fet no s’aconsegueix de la nit al dia, requereix d’esforç i temps. 
Per això, el Columbia Journalism Review ha apuntat un seguit 
d’estratègies clau amb les que aquestes petites redaccions pu-
guin revitalitzar-se i fer front a aquests canvis .

Estratègies clau per a un mitjà local
1. Apostar per continguts propis.- Moltes de les notícies que 
publica un mitjà de comunicació local no apareixen en els dia-
ris nacionals-estatals, ja que només interessen a les persones 
d’una localitat o municipi determinat. En canvi, hi ha notícies 
d’àmbit nacional-estatal que sí que s’estan oferint també en 
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aquestes petites capçaleres, però no ha de ser un referent. No 
té sentit que un diari local redacti notícies d’àmbit nacional, per-
què, segurament, no tingui fonts tan bones com les que té un 
mitjà més gran.

L’èxit dels mitjans de proximitat passa per l’aposta per contin-
gut propi, de qualitat i rellevant per a les persones que viuen a 
la seva zona d’actuació. Si proporcionen contingut important 
que els lectors no puguin trobar en un altre lloc, podran tro-
bar millors audiències que estiguin disposades a pagar pel seu 
consum. En grans qüestions d’Estat, pot ser interessant que 
aquests també apostin per bolcar-se, sense oblidar-se del seu 
camp d’actuació i enfocament propi, sempre que sigui possible.

2. Diversificar els esforços.- En els grans mitjans nacionals-
estatals, la plantilla de les redaccions s’ha reduït alhora que han 
augmentat les demandes i s’ha incrementat l’esforç periodístic 
en la versió web del diari. Els periodistes estan produint més 
contingut i treballen més hores que fa dos o tres anys. Per tot 
això, els diaris locals s’haurien d’enfocar cap a un altre model 
productiu, que aposti més per temes reposats i informació que 
tingui un enfocament clar i definit.

La majoria de les capçaleres d’àmbit local, però, segueixen 
adoptant un enfocament “generalista” per les seves notícies 
locals i s’estan esforçant per mantenir la mateixa amplitud i pro-
funditat de cobertura que tenien en el passat; quan, sovint, els 
seus recursos són tan reduïts que és inviable tal labor profes-
sional. Si el contingut propi és el que més probablement, garan-
teixi l’èxit d’aquests diaris, els seus editors han de considerar 
quins recursos mereixen les informacions d’àmbit no local.

3. Saber mesurar les mètriques.- És important conèixer a 
l’audiència, però no cal obsessionar-se amb ella. Les eines 
analítiques, que permeten mesurar com es comporten els lec-
tors quan accedeixen a la pàgina web, des d’on ho fan, a través 
de quins dispositius, etc., són rellevants, però no han de des-
viar el missatge del periodista. En concret, el bon ús d’aquestes 
mètriques pot fer que el professional de la informació aprengui 
a explicar el mateix contingut d’una manera que sigui més fàcil 
de consumir per al seu públic objectiu.

Si, per exemple, el 87% de l’audiència d’un diari local accedeix 
a la pàgina web del mitjà a través del telèfon intel·ligent, la pla-
taforma i el seu contingut hauria d’estar dissenyat per a aquest 
tipus de consum. Com més fàcil sigui de consumir i més original 
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sigui, més probabilitats d’èxit tindrà la peça i, per tant, el mitjà 
de comunicació que la publica. Per aquest motiu, comprendre 
quines mètriques importen i què estan indicant són qüestions 
que s’han d’analitzar, cada vegada més, amb més freqüència.

4. Diversificar els ingressos.- El sistema de finançament tradi-
cional ja no funciona. De fet, la majoria dels diaris -tant d’àmbit 
nacional com local- no podran sobreviure amb la combinació 
tradicional de subscriptors, publicitat i venda d’exemplars. El 
desenvolupament financer dels mitjans de comunicació passa 
per la composició híbrida i diversificada, a través de múltiples 
fonts d’ingressos. D’aquesta manera, el creixement pot ser es-
table i sostenible en el temps.

No obstant això, aquesta ha de ser l’última preocupació. És im-
portant disposar de finançament, però si el treball que es realit-
za amb ella no és professional, no es justifica l’entrada de nous 
inversors. En la mesura que un diari local sàpiga publicar con-
tinguts originals, rellevants i reposats, així com transmetre’ls 
idòniament, tindrà més opcions de perdurar i desenvolupar-se 
en el temps per haver desenvolupat una relació de compromís i 
engagement entre lector i redacció. (Foto: Wallhere)
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CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

ABRIL
eSHOW - eFINTECH - 
DRONESHOW
11 - 12/04    
Fira i Congrés Professional 
d'E-commerce i Digital 
Marketing. Exposició sobre 
Solucions Tecnològiques 
Innovadores per a la Banca i les 
Finances. Fira i Congrés sobre 
Drons

III CONGRÉS LIVE-MED
11 - 12/04    
Actualització Clínica de 
Patologies per a Metges de 
Família

SALÓ INTERNACIONAL DEL 
CÒMIC DE BARCELONA 
12 - 15/04

ALIMENTARIA
16 - 19/04    
Saló Internacional de 
l'Alimentació i Begudes

HOSTELCO
16 - 19/04   
Saló Internacional de 
l'Equipament per a Restauració, 
Hoteleria i Col·lectivitats

JOBarcelona
17 -18 /04   
Congrés Internacional 
d'Ocupació i Orientació 
Professional per a Universitaris i 
Titulats
SMART CITY EXPO 
CASABLANCA
18 - 19/04    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents. Casablanca 
(Marroc)

B-TRAVEL
20 - 22/04    
Saló de Turisme

BARCELONA BRIDAL FASHION 
WEEK
23 - 29/04
Desfilades de Col·leccions de 
Moda Nupcial. Saló Professional 
de la Moda en Vestits de Núvia, 
Nuvi, Festa, Comunió, Cerimònia 
i Complements

SMART ISLAND CONGRESS 
23 - 24/04    
Congrés Internacional d’Illes 
Intel·ligents. Calvià (Mallorca)

MAIG
ISEV 2018 
02 - 06/05    
Reunió Anual de la Societat per 
a la Investigació de Vesícules 
Extracel·lulars

BEBÉS & MAMÁS
05 - 06/05
Saló de la Futura Mare, Nadó i 
Noves Famílies

HISPACK
08 - 11/05
Saló Internacional de 
l'Embalatge

FOODTECH BARCELONA
08 -11/05   
Saló Internacional de 
Maquinària, Tecnologia, 
Processos i Ingredients per a la 
Indústria Alimentària

HANDMADE FESTIVAL 
BARCELONA
11 - 13/05   
Una Experiència Única del Do it 
Yourself

FERIA ALIMENTOS CUBA
22 - 24/05
Fira internacional d'Alimentació, 
Equips i Tecnologia. La Havana 
(Cuba)

 BIZBARCELONA 
30 - 31/05   
Solucions per a Pimes i 
Emprenedors  

19th EFORT CONGRESS 
BARCELONA
30/05 - 01/06   
Congrés de la Federació 
Europea d'Associacions 
Nacionals d'Ortopèdia i 
Traumatologia  

JUNY
S.I.L.
05 - 07/06
Saló Internacional de la 
Logística i la Manutenció

SÓNAR 
14 - 16/06
Festival Internacional de Música 
Avançada i New Media Art de 
Barcelona

WOC - WORLD 
OPHTALMOLOGY CONGRESS
16 - 19/06
Congrés Mundial d'Oftalmologia
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El nou boom de la construcció dóna 
vida als diaris
Per Laboratorio de Periodismo

 
La recuperació del sector immobiliari, amb un repunt molt im-
portant en els últims tres mesos, està tenint un efecte directe 
sobre els comptes dels mitjans de comunicació, almenys sobre 
la d’aquells que van veure venir un nou boom de la construc-
ció i van preparar i estan preparant productes específics per a 
treure’n un rèdit econòmic. 

Tot i que els verticals dedicats a la compravenda d’immobles es 
van quedar amb una part important dels diners que abans ana-
ven, sobretot, a les edicions impreses, però també als anuncis 
gràfics o especials en els mitjans digitals, l’accelerat creixement 
del mercat en els últims mesos està tenint un efecte no previst 
i és que moltes immobiliàries, promotores i altres empreses de 
productes complementaris al de la compravenda de pisos, han 
incrementat notablement les seves partides pressupostàries, 
però invertint directament en anuncis en mitjans impresos i digi-
tals, sense deixar de costat, lògicament, la presència als portals 
immobiliaris.

Fonts del sector immobiliari expliquen que “pot ser que sigui al-
guna cosa conjuntural. És veritat que, nosaltres, per exemple, 
estem invertint ara en diaris impresos molt més que en tots els 
últims quatre o cinc anys junts, per diverses raons. Una, que en 
realitat no hi ha un gran mercat de compravenda d’habitatges; 
hi ha força compradors, però no massa venedors. Hi ha molta 
demanda en zones concretes de Madrid, Barcelona, València i 
algunes poques ciutats més, i es tracta d’intentar captar clients 
abans que els altres. Com és una cosa que pot ser que remeti 
en cert temps, perquè no se sap si serà sostenible, hi ha certa 
lluita entre els actors del mercat, sobretot en ciutats, per fer-se 
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amb aquests clients, i la publicitat en mitjans tradicionals segueix 
sent molt efectiva, quan no es tracta d’una cosa molt específica. 
Si una persona vol comprar un habitatge en una zona no massa 
restringida, els anuncis són molt efectius. La premsa ens dóna 
el que no ens donen els verticals: entrevistes, presència, poder 
explicar les coses de manera diferencial: si la nostra immobiliària 
té pisos en Realitat Augmentada, com són els habitatges o per 
què és bon moment per comprar una o altra, etc.”.

Influeix molt el descens de preus de l’edició impresa
Però, un dels detalls que ha fet a part del mercat inclinar-se cap 
els mitjans tradicionals i els online, i no invertir tant en verticals, 
és “el preu dels anuncis en premsa escrita. La veritat és que 
ara és més assumible. Els preus han baixat molt i l’impacte que 
et segueix oferint la premsa impresa és molt gran. Per exem-
ple, un especial sobre “On comprar pis a Madrid”, en el qual es 
pot explicar què té cada zona de valor, i els preus, i algunes 
ofertes, mobilitza molt a possibles compradors. Això no ens ho 
donen els verticals. Quan hem vist els preus dels anuncis im-
presos, hem apostat de nou per fomentar aquests especials, 
perquè ens surten els comptes, però han de ser especials molt 
orientats a compra, A call-to-action. No ens interessen tant els 
especials de fires o sectorials”.

Des d’alguns mitjans de comunicació han confirmat també 
aquest increment d’ingressos procedents del sector immobiliari, 
“però només si t’has mogut. Si has estat en contacte amb ells 
i vas amb propostes molt atractives, sobretot d’especials amb 
informació útil. El que no podem predir és quant durarà, però 
la veritat és que alguna cosa s’està notant”. (Foto: Mediactiu)

La llibertat de premsa a Itàlia, en perill 
per la màfia

 
“En els últims quatre anys, Paolo Borrometi ha viscut aïllat du-
rant gran part dels seus dies. Durant molts anys, no ha pogut 
caminar pels parcs o les platges de la seva Sicília natal. No 
pot anar lliurement a un restaurant, un concert o el cinema. No 
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pot conduir un acte ni sortir de compres o anar a sopar, sense 
guardaespatlles”. Així comença un reportatge de The New York 
Times titulat “La vida (i mort) dels reporters que cobreixen a la 
màfia italiana” i que aborda els perills d’exercir la llibertat de 
premsa al sud del país, en terra de la màgia com Nàpols o Sicí-
lia. Més de 200 periodistes viuen a Itàlia amb protecció policial, 
un cas únic a Europa segons denuncien les organitzacions de 
defensa de llibertat de premsa.

Reporters Sense Fronteres recordava fa poc els assassinats 
de dos periodistes que investigaven a la màfia. Un d’ells el de 
Daphne Caruana Galizia, la periodista d’investigació de Malta 
que l’any passat era assassinada amb un cotxe bomba. Ca-
ruana estava investigant els vincles del govern del país amb 
la corrupció i la màfia. Sense anar més lluny, havia participat 
en la investigació dels papers de Panamà. Mesos després era 
assassinat el periodista eslovac Jan Kuciak, un reporter de 27 
anys que havia estat investigant assumptes de corrupció que, 
presumptament, estaven vinculats amb mafiosos italians.

Més enllà d’aquests dos casos, els assassinats relacionats 
amb el crim organitzat estan augmentant a Itàlia. De fet, els 
observadors internacionals consideren que les xarxes criminals 

són la principal amenaça per als periodistes a Europa. “Cap de 
nosaltres vol ser un heroi o una figura prominent”, assegurava 
Borrometi a un grup d’estudiants de batxillerat a Roma, on viu 
ara. “Només volem fer la nostra feina i el nostre deure, que és el 
d’explicar històries”. (Font: Ami.info – foto: Breakingnews)

El president Torra conforma el seu 
equip de Comunicació

El nou president de la  Generalitat de Catalunya, Quim Torra, 
configura els llocs de confiança del nou Executiu, entre ells el 
nou gabinet del president.  Jaume Clotet  i  Josep Rius  són 
dos dels noms que encapçalen el nou cercle de confiança del 
president català. Clotet  va ser el responsable de l’Oficina del 
President, i  Rius, de Comunicació, i a ells s’han sumat Joan 
Maria Piqué, l’ex-cap de premsa de  Artur Mas, que va passar a 
ser responsable de premsa de  Puigdemont  a Brussel·les; però 
també s’ha incorporat a aquest grup el periodista Pere Cardús, 
redactor i cap de projectes i de comunitat de  Vilaweb. Cardús, 
formarà part de l’equip de comunicació de Presidència amb la 
també periodista de  TV3  Anna Figuera, que ja és la cap de 
premsa del president.
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Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

al 0 % TAE amb cinema i sèries

per 62,48 €/mes (assegurança inclosa)

1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que 
acceptin fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions 
de finançament per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni 
d’estudi. Import total finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 
62,28 €). El finançament per adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de 
CaixaBank. 2. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. 
També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta 
www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per 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 A08663619 
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. Informació subjecta a les condicions generals, 
particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: 
a) 3 reparacions per anualitat per un import màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de 
més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. 
I ara, pots finançar un televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense interessos ni comissions, 
amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 
I a més, amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3

Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.
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Jaume Clotet  va ser designat director general de  Comunicació  
del Govern de la Generalitat, dependent del Departament de 
la Presidència; ha treballat i col·laborat en diversos mitjans de 
comunicació com  l’Avui, El Punt, Ara, Público, TV3, RAC1, etc. 
i va ser cap de  Política  del diari  Avui  (2011), sotsdirector de 
l’Agència catalana de Notícies  (2008-2010), i cap de premsa 
del departament de Governació (2003-2008). (Font: AEC)

El resultat d’explotació de la CCMA es 
va reduir el 41,3% l’any passat

En l’exercici de 2017, la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) va generar un benefici d’explotació consolidat 
de 1.017.000 d’euros, un 41,3% inferior als 1.733.000 de 2016, 
segons la informació recollida en els seus comptes anuals pu-
blicades en seva web. La CCMA agrupa els diferents mitjans 
públics catalans, com Televisió de Catalunya (TV3) o Catalunya 
Ràdio.

El grup públic català va registrar uns ingressos d’explotació 
de 297.981.000 d’euros, enfront dels 305.215.000 d’un any 
abans. El descens es va deure a la seva menor xifra de negocis 

(-10,3% fins 60.566.000), ja que les subvencions -237,415 mi-
lions- van romandre pràcticament estables (-0,1%). El resultat 
net de l’exercici va ser positiu en 243.000 euros, quan un any 
abans ho havia estat de 1.483.000. (Font: Digimedios)

Primera Trobada de comunicació i 
coneixement al territori a Tarragona

La jornada va començar el passat divendres passat amb una 
trobada dels associats a l’MIC de la demarcació de Tarragona, 
en la que es va explicar la feina desenvolupada per l’associació 
en tres blocs: nous continguts, serveis per als associats i activi-
tats, posteriorment es va obrir un torn de debat en el que es va 
parlar amb els associats de les inquietuds i necessitats actuals, 
i de les millores a dur a terme des de l’AMIC.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Posteriorment va haver-hi una trobada a peu dret entre asso-
ciats i empresaris i professionals de la comunicació del territori 
que va servir de prèvia al dinar i ponència de Genís Roca, que 
va explicar als assistents la seva visió de futur dels mitjans de 
proximitat i els reptes que han d’afrontar.

La trobada, a la que hi van assistir una quarantena de per-
sones, es va composar de dos grups de nombre similar. Per 
una banda, associats i membres de l’AMIC i, per una altra, per 
professionals de la comunicació, autoritats i empresaris de la 
zona. Pel que fa aquest segon bloc hi eren presents directius de 
BASF, Confederació Empresarial de la província de Tarragona, 
Cambra de Comerç de Tarragona, Associació de Promotors Im-
mobiliaris del Tarragonès, Club Gimnàstic de Tarragona, Banc 
Sabadell, URV, Associació Empresarial Química de Tarragona, 
entre d’altres, així com autoritats de la Diputació de Tarragona i 
Ajuntament de Tarragona. (Font i foto: Redacció AMIC)

VIA Empresa celebra el seu 5è 
aniversari parlant de disrupció

Per tal de celebrar els primers cinc anys del digital VIA Em-
presa, ahir va tenir lloc un acte on, a més dels col·laboradors 
del mitjà, hi van poder assistir lectors, companys i experts re-
lacionats en el món de l’economia i l’emprenedoria. A la sala 
InnovaHub de Gas Natural, al Pier 01 de Barcelona Tech City, 
el tema central va ser la disrupció, gràcies a una conversa entre 
Mar Alarcón, CEO de SocialCar; Christian Rodríguez, Fundador 
de ByHours; Xavier Ferràs, professor d’innovació, estratègia, 
emprenedoria i tecnologia a UVic i Esade; i Josep Ametller, fun-
dador de Casa Ametller. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Laia Corbella, directora de VIA Empresa, va inaugurar la con-
versa assegurant que “l’única premissa és que la innovació és 
l’única manera de crear valor i diferenciar-se”. A partir d’aquí 
es van apuntar diverses declaracions que coincideixen en que 
la disrupció es relaciona directament amb les demandes del 
client i amb la innovació, la millora i la inversió en I+D. A tot 
això, Ametller ho ha resumir amb la resposta sobre què fan els 
disruptors: “Pensar que les coses es poden fer diferents”.

Durant l’acte també s’ha fet èmfasi en la importància de 
l’storytelling, un element fonamental pel la marca, ja que “no no-
més ajuda a vendre sinó a contemplar l’essència de l’empresa”, 
segons ha afirmat Christian Rodríguez.

VIA Empresa, mitjà editat pel Grup Totmedia i associat a l’AMIC, 
és una publicació digital enfocat a l’àmbit del teixit empresarial. 
Es tracta d’un mitjà especialitzat que amb qüestió de cinc anys 
ha aconseguit xifres que mostren el seu èxit: més de 85.000 
navegadors únics i més de 254.000 pàgines vistes, segons les 
últimes dades d’OJDInteractiva. (redacció AMIC)

Soledad Gallego-Díaz, nova directora 
d’El País

Soledad Gallego-Díaz es converteix en la primera directora 
d’El País des de la seva fundació, el 1976. La periodista i ana-
lista política, que substitueix Antonio Caño, ha estat vincula-
da a El País des dels seus primers anys. En l’actualitat forma 
part del comitè editorial del diari i abans va ser corresponsal a 
Brussel·les, París, Londres, Buenos Aires i Nova York.

Va estudiar periodisme a l’Escola Oficial de Madrid i alguns 
anys de Filosofia i Lletres a la Complutense. Als 19 anys va 
començar a treballar a l’agència Pyresa (de Prensa del Movi-
mento). Després d’un acomiadament, va passar a Quadernos 
para el Diálogo, revista d’oposició antifranquista, i va romandre 
allí fins al seu tancament. Va arribar a El País immediatament 
després de la seva fundació.

Dones directores de diari a l’Estat.- L’arribada a la direcció 
d’El País de Soledad Gallego-Díaz és una bona ocasió per a 
recordar quines dones estan al capdavant de diaris a l’Estat es-
panyol i d’altres que també en van dirigir: Laia Altarriba,  Jorna-
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da; Esther Vera, Ara; Soledad Gallego Díaz, El País; Inés Artajo, 
Diario de Navarra; Tania Costa, El Faro de Melilla; Eva Defior, 
La Comarca; Montserrat Domínguez, Huffingtonpost.es; Car-
men Echarri, El Far de Ceuta; Laura Espinar Sánchez, Lanza; 
Carmen Fernández, Diario Médico; Maria Ferrer Oliver, Diario 
de Mallorca; Mònica Fuentes, Heraldo de Soria; Pilar Gassent, 
republica.com; Teresa Herranz de Contreras: El Adelantado de 
Segovia; Mirin Ibáñez, Diario de Noticias d’Àlaba; Maria Sole-
dad López,  La Opinión-El Correo de Zamora; Isabel Lusarre-
ta, La Voz de Lanzarote; Consolación Madruga,  elboletin.com; 
Manuela Martín, Hoy; Cristina Martín Vega, Diario de Ibiza; Car-
men Merelas, La Opinión A Coruña; Ana Pardo de Vera, Públi-
co; Ana Isabel Pereda, Expansión; Ángeles Rivero, La Nueva 
España; Mercedes Rodríguez, El Día Tenerife; Angélica Rubio, 
elplural.com; Encarna Samitier: 20minutos; Magdalena Trillo, 
Granada Hoy. I van ser directores: Anna Muñoz, Diari de Terra-
sa; Elisa Beni,  El Faro de Ceuta; Cristina Fallarás, Diario 16; 
Mónica Fuentes, Heraldo de Soria; Lalia González Santiago, La 
Voz de Cádiz; María Luz Morales Godoy, La Vanguardia; Palo-
ma Reverte, La Opinión de Murcia; María Consuelo Reyna, Las 
Provincias; María Luisa Roselló, Metro. (Font: AEC)

El diari Marca canvia el color vermell 
pel verd

Marca es tenyeix de verd. El diari esportiu d’Unidad Editorial se 
suma a la causa per la conscienciació de la cura de l’ecosistema 
i la natura a través de diverses accions. La més vistosa és el 
canvi del seu vermell més clàssic pel verd coincidint amb la 
celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest ha estat el 
segon any que Marca s’ha tenyit d’aquest color per commemo-
rar aquest dia, en què també dona el 10% de les seves vendes 
a la filial espanyola de WWF.

A aquesta iniciativa se suma també la publicació d’un suple-
ment especial de 16 pàgines encartat al diari, en el qual es 
va donar visibilitat a activitats esportives respectuoses amb el 
medi ambient, noves idees per a la cura de l’ecosistema i en-
trevistes a esportistes reconeguts per la seva conscienciació 
sobre l’entorn. (Font: AEC)
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Contra les fake news: més 
transparència, criteri i periodisme de 
qualitat
Per José Manuel Velasco / Fábulas de Comunicación

Els periodistes i el periodisme han de jugar un paper fonamen-
tal en la lluita contra la desinformació. Aquesta és una de les 
principals conclusions de l’informe elaborat per la Commission 
High Level Expert Group on Fake News and Online Disinforma-
tion promogut per la Comissió Europea.

La Comissió va considerar que el focus de l’informe hauria d’estar 
en la desinformació. Les fake news són una de les manifestacions 
d’un fenomen que defineixen com “informació falsa, inexacta o en-
ganyosa que és dissenyada, presentada i promoguda intencional-
ment per causar un dany públic o amb fins de lucre.

En el pròleg, la comissària per a l’Economia i la Societat Digital, 
Mariya Gabriel, assenyala que l’informe ha estat impulsat per 
quatre principis: promoure la transparència perquè els ciutadans 
coneguin l’origen i el finançament de les fonts d’informació; ga-
rantir la diversitat de la informació tant on line com off line per 
facilitar la forja de criteri, augmentar la credibilitat de la mateixa; 
i fomentar la inclusió per consensuar solucions de llarg termini 
amb tots els actors implicats.

Madeleine De Cock Buning, presidenta del grup integrat per 
39 experts, apunta que les recomanacions dirigides a la Co-
missió Europea, als Estats membres i a tots els grups interès, 
especialment als mitjans de comunicació i organitzacions de 
la societat civil, estan orientades a curt termini “a proporcionar 
respostes als problemes més urgents” i en el llarg “a incremen-
tar la resiliència social a la desinformació i crear un marc que 
faciliti l’avaluació de les mesures adoptades”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El grup conclou que les polítiques contra la desinformació han 
de recolzar-se en cinc pilars:

1. Augmentar la transparència de les notícies on line, la qual 
cosa implica un coneixement adequat dels sistemes que per-
meten la seva circulació.

2. Promoure l’alfabetització mediàtica i informativa per con-
trarestar la desinformació i ajudar els usuaris a navegar per 
l’univers digital dels mitjans.

3. Desenvolupar eines que permetin als usuaris i periodistes 
abordar la desinformació i fomentar un compromís positiu amb 
tecnologies de la informació en ràpida evolució.

4. Salvaguardar la diversitat i la sostenibilitat de l’ecosistema 
europeu de mitjans de comunicació.

5. Promoure la investigació contínua sobre l’impacte de la des-
informació a Europa per avaluar les mesures adoptades per 
part de diferents actors i ajustar constantment les respostes.

En l’apartat d’accions, el grup d’experts convida a totes les parts 

interessades a constituir una coalició que desenvolupi un codi de 
bones pràctiques basat en deu principis, entre els quals destaca 
l’anomenat “follow-the-money”, és a dir, clarificar al màxim quina és 
la font de finançament que està darrere d’una informació, especial-
ment si es tracta de contingut pagat (publicitat explícita i implícita).

També recomanen que s’ha de donar poder a l’usuari mitjançant 
eines tecnològiques que li permetin seleccionar adequadament 
les fonts d’informació i preservar la seva capacitat per triar. 
Aquest mateix terme, empoderament, és utilitzat per subratllar 
la rellevància en la lluita contra la desinformació per part del 
col·lectiu de periodistes, la llibertat d’expressió i pluralisme han 
de ser protegits per les institucions nacionals i europees. En 
aquesta mateixa línia, convida a les plataformes d’informació a 
crear mecanismes i eines de control de la veracitat de la infor-
mació, a invertir en la formació dels periodistes i en projectes 
que afavoreixin la innovació.

En síntesi, l’informe recomana més transparència, un major 
empoderament tecnològic i de criteri dels consumidors de la 
informació i un reforç del paper dels periodistes com a garants 
de la llibertat d’expressió i la qualitat de les notícies. Us oferim 
l’informe complert. CLICAR AQUÍ (Infografia: Trust Barometer)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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El congrés dels dircom avança que 
els mitjans ja no són el quart poder

El I Congrés Innova + C, organitzat per l’Associació de Directius 
de Comunicació, Dircom, ha recollit les impressions i conclusions 
dels principals experts en matèria d’intel·ligència artificial, ciberse-
guretat, fakenews i noves narratives. Una de les principals conclu-
sions a què ha arribat la taula de debat formada pels dircoms de 
Philips, Accenture, Room Mate, Cotec i Fedit és que les empreses 
que no innovin es quedaran enrere i tindran un futur incert.

El congrés va avançar que els mitjans ja no són el quart poder. 
Ara ho són les xarxes socials per la seva capacitat de generar 
alarmes en minuts i de viralitzar-les. Així mateix, els experts 
ressalten que la velocitat amb què es transmeten les notícies 

falses s’està convertint en un gran problema per a les marques. 
Crear una falsa alarma pot ser un delicte, tal com ha assenya-
lat durant el Congrés Virginia García, inspectora en la Unitat 
Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional. Per això, 
els experts recomanen que el que més funciona enfront de les 
fakenews és comptar amb una sòlida estratègia de comunica-
ció, basada en el monitoratge, anticipació i diàleg.

Els chatbots també van ser presents al congrés. Es va deixar 
constància que el 80% del temps que fem servir el mòbil el de-
diquem a interactuar amb aplicacions de missatgeria, o que ens 
passem més de tres hores al dia xatejant. A més, els assistents 
virtuals seran el proper repte de les empreses espanyoles, que 
hauran d’aprendre a dirigir-als seus clients pel canal que més 
fan servir i per tant, la gran oportunitat per als dircoms serà ges-
tionar les crisis de comunicació a través de bots i humanitzar 
aquesta comunicació automatitzada. 

D’altra banda, la jornada també va aportar xifres com que la 
quantitat de dades es multiplicarà per 10 el 2025, convertint-se 
en una oportunitat i un problema a la vegada, ja que tenir dades 
no vol dir tenir informació. Així, en el bloc de ciber seguretat 
i comunicació, l’Institut Nacional d’Ciber Seguretat –INCIBE- 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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ha revelat durant la jornada que el 2017 va gestionar més de 
123.000 incidents a ciber seguretat. Els experts han assenyalat 
que el dircom ha de conèixer el significat i les implicacions dels 
diferents tipus d’atacs informàtics, ja que un altre dels reptes 
del departament de comunicació és oferir tranquil·litat i trans-
parència durant la comunicació de crisi que es genera. (Font: 
El Publicista)

ElNacional.cat i Crònica Global, 
digitals referents de Catalunya 
malgrat la seva joventut

Catalunya porta camí d’un 
any en el qual l’actualitat 
informativa ha desbordat 
als mitjans de comunica-
ció, tant autonòmics, com 
estatals i, fins i tot, inter-
nacionals. En aquesta ba-
talla per captar l’atenció 

del lector que han lliurat, sobretot, les capçaleres catalanes, 
les que han sortit com a guanyadors han estat -cadascuna en 

el seu respectiu espectre social- ElNacional.cat, diari fundat per 
l’ex director de La Vanguardia, José Antich; i Crònica Global, 
liderat per Xavier Salvador. 

Tots dos mitjans són els nadius digitals de Catalunya amb més 
trànsit a Internet, tot i que no sumen més de tres anys de vida 
cap dels dos. Amb 3.420.000 d’usuaris únics al mes d’abril -se-
gons Comscore-, ElNacional.cat duplica l’audiència dels seus 
competència més immediata, que són Ara, Vilaweb i NacioDigi-
tal.cat; però d’acord amb les xifres d’OJD, arriba als 4.530.000 
d’usuaris únics, també molt lluny dels 2,89 milions del Nacio-
Digital.cat. Pel que fa al digital constitucionalista CronicaGlo-
bal.com, que forma part d’El Espanyol, arriba als 3.140.000 
d’usuaris únics, segons OJD, després d’haver complert gairebé 
tres anys de vida.

ElNacional.cat ha tingut una projecció meteòrica des del seu 
naixement. Un any després del seu llançament -gener del 2017-
, ja va aconseguir el liderat en audiència entre els digitals nadius 
catalans. En aquest mes va rebre 1,1 milions d’usuaris, lleuge-
rament per sobre de NacioDigital.cat. La capçalera d’Antich va 
aconseguir el seu pic històric el passat mes d’octubre, quan va 
obtenir 3,7 milions de visitants, segons Comscore.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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No obstant això, encara està lluny dels diaris tradicionals de 
Catalunya, sobretot de  LaVanguardia.com, amb els seus 18,6 
milions d’usuaris únics; i, en un esglaó per sota, d’ElPeriódico.
cat, que acredita 8,6 milions de visitants, segons xifres també 
d’abril de ComScore.

Malgrat que la diferència és important, Antich no ha amagat 
que el seu objectiu a mitjà o llarg termini és escalar posicions i 
estar en condicions de disputar a aquests dos gegants la seva 
privilegiada situació, bé sigui en solitari o mitjançant un procés 
de fusió amb altres mitjans propers, una circumstància que el 
director d’ElNacional.cat mai ha descartat.

No només a Catalunya. A nivell estatal, el diari d’Antich està re-
collint cada vegada més rellevància. No en va, està entre els 20 
primers (és el 18è) digital amb més trànsit entre els digitals ge-
neralistes, per davant de mitjans estatals com VozPopuli.com, 
els diaris bascos, la gran majoria dels andalusos o el valencià 
Las Provincias, entre altres. Gràcies a això, la seva viabilitat 
econòmica s’ha anat consolidat en un temps rècord. (Font: Dir-
comfidencial – foto: ElNacional)

La formació periòdica del 
ciberperiodista en redaccions natives 
digitals

Les investigadores i professores de Periodisme de la Univer-
sitat de Valladolid, Lidia Caminero Fernández i Pilar Sánchez-
García, acaben de fer públic a la revista Hipertext el seu estudi 
La formació periòdica del ciberperiodista en redaccions natives 
digitals. La investigació té com objectiu conèixer com afecta a 
les redaccions l’objectiu d’un cicle comunitari que, d’alguna ma-
nera, representa una nova sociologia del ofici del periodista. 
L’estudi analitza els canvis en les redaccions digitals des de tres 
perspectives concretes: competències periodístiques, perfils i 
necessitats formatives en mig d’un ecosistema en mudança. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Per això, es recorre a una metodologia qualitativa mitjançant 
la tècnica del qüestionari amb preguntes obertes dirigides a 
redactores i subdirectors de quatre cibermitjans espanyols: El 
Confidencial, Libertad Digital, HUffington Post i El Español.

Entre resultats obtinguts destaquen diverses coincidències: la 
reconeguda falta de formació multimèdia específica; les compe-
tències de reclamadors centrats en el domini d’internet i de la 
narrativa; la incorporació de dos perfils principals d’especialitats 
en xarxes socials i redactor polivalent; i, per últim, les deficièn-
cies pràctiques que es detecten en la formació periodística ac-
tual davant el nou entorn mediàtic.

Aquesta investigació conclou amb certes limitacions com el fet 
d’oferir una mostra reduïda de quatre cibermitjans espanyols. 
Però considerem igualment força interessants els seus resul-
tats perquè permeten posar el focus i l’atenció acadèmica en 
aspectes bàsics del debat formatiu i dels nous perfils professio-
nals comunicatius. Segons el treball, sembla necessari apro-
fundir en la demanda professional i en l’adequació de la forma-
ció dels periodistes a l’entorn digital sense restar per això rigor 
i equipament intel·lectual per exercir un periodisme multimè-
dia amb criteri. L’anàlisi d’aquestes demandes que llancen els 

responsables de cibermitjans espanyols pot ajudar a readaptar 
eficaçment la bastida educativa en les facultats de Periodisme, 
aconseguint fer més estretes les relacions entre l’aula i la re-
dacció, entre la formació i la praxi.

Us oferim completa aquesta investigació de les professores Pi-
lar Sánchez-García i Lidia Caminero Fernández, publicada a la 
revista Hipertext de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. 
CLICAR AQUÍ (Font:  Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunica-
ció – Gràfic: Emaze)

La crisi de Facebook desvia trànsit als 
diaris

Un estudi de l’empresa de programari d’analítiques per a diaris 
Chartbeat ha posat en relleu que els problemes que està pas-
sant Facebook estan tenint com a resultat que els mitjans de 
comunicació reben més trànsit directe ara que abans de la crisi 
causada a la xarxa social per la filtració massiva de dades. El 
trànsit no ha decrescut, tot i els problemes de Facebook, però 
ara una part del trànsit que venia per la xarxa social va directa-
ment al medi.
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“Amb tota la discussió sobre el duopoli i la manca de control 
que els editors tenen sobre el seu trànsit, volíem fer una ullada 
a les nostres dades per observar les diferències de trànsit ja 
que els canvis de l’algoritme de Facebook es van anunciar al 
gener. Sorprenentment, el tràfic general als llocs dels editors 
no ha disminuït, sinó que s’ha mantingut estable. Com és això 
possible?”, es pregunten a Chartbeat. (Font: AEC)

Samsung afegeix el servei de notícies 
Upday als televisors

El servei de notícies Upday, que gestiona el grup de comunica-
ció Axel Springer per al fabricant de terminals electrònics Sam-
sung, estarà a partir d’ara disponible en determinats televisors 
d’aquest fabricant. Inicialment, el servei s’havia desenvolupat, 
inicialment, per a algunes gammes dels seus telèfons mòbils i 
rellotges digitals.

Actualment el servei Upday està disponible a Espanya, Itàlia, 
Alemanya, Àustria, Suïssa, Regne Unit, Irlanda, Suècia, Holan-
da, Bèlgica, França i Polònia. (Font: Digimedios)
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Informe i3D: “Els directors de 
màrqueting estan liderant la 
transformació digital de l’empresa”
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Els directors de Màrqueting estan liderant la transformació di-
gital de l’empresa. Així ho revela l’informe i3D Desafiaments 
Digitals del Director de Màrqueting, realitzat conjuntament 
per la Consultora de Comunicació i Estratègia Digital Ever-
com, l’Associació de Màrqueting d’Espanya i la companyia 
d’investigació de mercats  GfK, presentat el passat divendres, 1 
de juny, a Barcelona, i del qual en vam avançar una petita part 
del seu contingut en la passada edició d’aquest butlletí.

i3D és el primer estudi que mesura la transformació digital de 
les empreses que operen a l’Estat espanyol des del punt de vis-
ta dels directors de màrqueting, analitzant els desafiaments di-
gitals de companyies en sectors com oci, esports, tèxtil i moda, 
salut, transport, turisme, distribució, tecnologia i telecomunica-
cions, assegurances, consultoria i banca; i que mesurarà any a 
any com s’està percebent aquest procés transformador.

L’i3D Desafiaments Digitals del Director de Màrqueting s’ha 
construït a través de quatre grans subíndexs: el Índex d’Activitat 
Digital; mesura el nombre d’eines digitals que utilitzen les em-
preses (situat al 47%), el Índex d’Inversió en Màrqueting Digital 
Actual; es refereix al pressupost destinat a màrqueting digital 
(un 38%), l’Índex d’Expectatives; que estima el que s’espera 
créixer i quin serà aquesta expectativa (un 42%) i l’Índex Acti-
tudinal; l’actitud dels directors de Màrqueting davant el desafia-
ment digital (un 35%).
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La mitjana d’aquests quatre subíndexs és del 40,3%, cosa 
que evidencia que encara queda un ampli marge de millora en 
l’evolució de les empreses que operen a Espanya en matèria 
de transformació digital. En aquesta línia Alberto Sants, CEO d’ 
Evercom, ha assenyalat que “ens queda un 60% del camí per 
recórrer i és un camí que si no el recorres tu a temps ho faran 
els competidors, generant un avantatge que pot ser decisiva en 
el que es refereix a la relació amb el client “.

Bretxa digital i sectors líders
En ser consultats sobre el mix ideal d’inversió entre el màrque-
ting on i offline, els directors de màrqueting van situar aquesta 
proporció en 51.1% i 49.5%, respectivament. No obstant això, 
davant la pregunta: sobre el total del seu pressupost de Màr-
queting, quina proporció representa la seva inversió en màr-
queting tradicional i quant destina a màrqueting digital, la res-
posta va ser que s’inverteix en màrqueting tradicional un 62,2% 
i en el seu versió digital d’un 37,8%. Això  representa una bretxa 
de 12,7 punts, en detriment del màrqueting digital.

En creuar les respostes anteriors entre les empreses represen-
tades pels directors de màrqueting entrevistats, es va obtenir 
que 7 de cada 10 empreses no han assolit encara el mix òptim 

de recursos destinats al màrqueting digital. Només un 11% dels 
consultats pensa que en la seva empresa s’inverteix avui en 
màrqueting digital més del que considera ideal.

Pel que fa als sectors, Tecnologia/Telecom, Banca i Assegu-
rances consideren que estan per sobre del mercat pel que fa al 
seu desenvolupament en màrqueting digital. Altres àrees com 
Transport/Turisme, Gran Consum i Salut perceben que encara 
estan lluny d’arribar al seu nivell òptim. En aquest context, tot 
i que alguns sectors s’han desenvolupat més ràpidament, 2 de 
cada 3 directors de Màrqueting opinen que el màrqueting digital 
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és de “gran ajuda” perquè permet “millorar” la captació i “reten-
ció” dels seus clients.

Lideratge
Segons l’opinió dels entrevistats, els departaments de Màrque-
ting estan liderant la transformació digital en les seves empre-
ses. Les següents dades ho confirmen: a la pregunta, quins 
departaments o àrees lideren el procés transformació digital 
de la teva companyia?, les respostes majoritàriament es van 
concentrar al departament de Màrqueting amb un 82,7%. El se-
gueix el de Comunicació amb un 30%, l’àrea de presidència 
(CEO-president/a) amb un 27,2% i el departament Digital/Com-
munity Manager amb un 27%.

Pel que fa a les actituds del director de Màrqueting, l’estudi res-
salta algunes de les afirmacions que aquests professionals han 
fet sobre els desafiaments digitals. Especialment, destaca el 
fet que al 89% considera que els recursos dedicats per la seva 
empresa a l’estratègia digital són “insuficients”. Una altra dada 
que llança l’i3D és que a només el 19% d’ells “no li costa” estar 
al dia en matèria d’innovacions i eines de màrqueting digital. 
Pel que fa a la implicació del Comitè de Direcció en l’estratègia 
digital de les companyies, és notable que només un de cada 

tres directors de màrqueting consultats els percebi involucrats 
en aquest procés.

Però s’està percebent un canvi de tendència, sobretot, en 
l’àmbit dels directors de marketing de les companyies. Com diu 
Javier Gómez, director d’Estudis sobre marca i experiència del 
client de GFK a Espanya, “si fa dos anys els directors de màr-
queting confessaven certs dubtes sobre la seva relació en el 
procés de digitalització de les companyies, el nostre estudi ens 
mostra que avui no només estan segurs i interessats sinó que 
ho consideren una cosa reptador que l’afronten amb il·lusió “.

Futur, expectatives i eines
En relació a les expectatives d’inversió i creixement per al 
present any en comparació amb el 2015, cal assenyalar que 
un 81% dels directors de màrqueting entrevistats va conside-
rar que la seva activitat en màrqueting digital creixerà “algu-
na cosa” (56%) o “molt “(25%). Només un 18% considera que 
es mantindrà igual. Davant la pregunta, en quin percentatge 
s’espera que creixi la seva inversió en màrqueting digital aquest 
any?, les respostes indiquen un creixement mitjà del 10% en 
comparació amb l’any anterior. Banca serà el sector que més 
incrementarà la seva dotació econòmica amb un 11,4%.
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En un altre apartat de l’estudi, els directors de màrqueting van 
ser consultats sobre les eines digitals que s’utilitzen avui en dia 
en les seves empreses. El llistat de 19 alternatives proposades 
anava des de les més bàsiques, com a pàgina web, passant per 
posicionament SEO, CRM, big data o noves aplicacions, com 
la realitat augmentada. Les respostes indiquen que de mitjana 
se’n utilitzen 11. Els entrevistats consideren que es troben en un 
procés de digitalització “important” però reconeixen que encara 
hi ha un “llarg recorregut” per arribar a un millor posicionament 
en la implantació de les eines més noves. A més, 3 de cada 
4 consultats ja no conceben treballar sense plataformes CRM 
(model de gestió basat en la relació i satisfacció dels clients) i 
més de la meitat compten amb aplicacions mòbils.

L’i3D Desafiaments Digitals del Director de Màrqueting propor-
ciona informació de molt valor, donat el volum i alt nivell dels 
professionals que van participar en el projecte: en total 139 en-
trevistats, dels quals un 84% són directors de Màrqueting i un 
16%, subdirectors. Us oferim l’estudi complert CLICANT AQUÍ  

GroupM llança a Espanya una nova 
divisió de planificació i compra de 
mitjans locals

(M) Local és la denominació de la nova divisió que GroupM 
acaba de posar en marxa a Espanya. Especialitzada en planifi-
cació i compra de mitjans locals per a la comunicació, aquesta 
àrea sorgeix després de la signatura d’un acord exclusiu amb 
Glocally, companyia independent especialitzada en la gestió de 
campanyes de comunicació híper local, provincial i regional. La 
divisió s’integra dins de l’àrea de planning & buying de Grou-
pM que dirigeix Maribel Vivancos, sent Gerardo Mariñas, CEO 
d’GroupM Espanya, i Fran Ares, CEO d’Glocally, els màxims 
responsables.
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La divisió, que operarà dins el mercat com una agència més, 
suma les fortaleses de la multinacional amb l’expertise de Glo-
cally en la gestió del màrqueting i la comunicació a nivell local en 
tot el territori nacional. A més aquest acord suposa una palanca 
estratègica fonamental per potenciar el negoci local dels clients 
de les agències que composen GroupM: Mediacom, Mediterrà-
nia, Mindshare, m / Six i Wavemaker. Així ho explica Gerardo 
Mariñas: “Una de les assignatures pendents dels grans grups 
d’agències de mitjans és la millora de la planificació local, que 
nosaltres reforcem amb la creació de (m) Local, divisió del grup 
amb la qual oferirem un servei més eficient a tots els clients de 
les nostres agències que necessiten aquesta proximitat al pú-
blic local, molt especialment a aquells anunciants amb àmplies 
xarxes de distribució local com és el cas dels retailers, les xar-
xes de concessionaris o restauració, energia, centres comer-
cials... per citar-ne alguns”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

El gràfic anual de Mary Meeker (i Niemanlab), 
aterridor per a la premsa escrita

Ja és una tradició que Niemanlab dediqui any rere any un ti-
tular als resultats de l’informe de Mary Meeker’s, ressaltant el 
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aterridor que és per a la premsa el fet que la ràtio d’inversió 
publicitària està per sobre del que li hauria de correspondre a 
la premsa escrita.

Aquest any, ni la foto ni el titular varien. Així titula Niemanlab: 
“La taula més aterridora del grup de diapositives de Mary Mee-
ker per a diaris ha arribat fins i tot a ser una mica més aterrido-
ra”. Aquest és el resultat. Mal per a la premsa escrita, però una 
gran oportunitat per als mitjans basats en tràfic mòbil. Oferim 
l’informe complet Internet Trends 2018 de Mary Meeker CLI-
CANT AQUÍ

I també els comentaris de Niemanlab, en aquest link. (Font: 
Nosolotendencias)

Una bona guia per demostrar el ROI 
social media

Sabem que l’expansió i el creixement dels canals digitals en 
les estratègies de màrqueting de les empreses està en funció 
de que es pugui demostrar el retorn de la inversió d’aquests 
canals. Per mostrar el veritable valor que aporten les xarxes so-

cials a les empreses i als seus ingressos és necessari respon-
dre a unes senzilles qüestions: quina és l’opinió pública, quin 
contingut, en quins canals i quant invertir.

La nova guia ens ofereix conèixer les mètriques clau per ava-
luar les accions i assolir els objectius. Més enllà de simples 
m’agrada, o compromís, gràcies als  20 indicadors essencials 
que conté aquesta nova guia es podrà no només mesurar sinó 
mostrar el ROI a les xarxes socials.
 
En aquest recurs, titulat Demostra el ROI de les teves estratè-
gies digitals, es poden trobar:

• Una llista de 20 indicadors clau per a la mesura del ROI
• Consells per elaborar i utilitzar taules de treball per als indica-
dors de xarxes socials
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• Les 10 regles sobre com construir KPIs eficients per a les 
estratègies de màrqueting

Oferim aquesta nova guia de manera gratuïta, CLICANT AQUÍ   
(Font: Digimind – il·lustració: Mailrelay)

El llenguatge utilitzat en les recerques 
permeten identificar les ganes de 
comprar 

Performics, en col·laboració amb 
Microsoft Bing, han presentat 
l’estudi que demostra que les per-
sones que fan cerques amb alta 
intenció de compra són un 180% 
més propensos a fer clic als resul-
tats de recerques amb paraules 

concretes com “botiga,” mentre que les persones que fan cer-
ques amb intenció de navegar tenen un 20% més de probabilitats 
de fer clic en els resultats de paraules abstractes, com “millor”. 
Tot plegat permet establir estratègies d’engagement amb aquest 
consumidor molt més rellevants i de major valor en la connexió.

“El nostre estudi va descobrir que el tipus de consulta i les ke-
ywords de recerca d’una persona pot indicar la seva predispo-
sició mental davant la necessitat o intenció de compra, de con-
sulta d’informació, acció o objectiu, com comprar o contractar 
alguna cosa,” va dir Ashlee Humpreys, professora associada de 
la Northwestern Medill. Vam descobrir que les consultes de cer-
ca que contenen menys paraules concretes i més paraules abs-
tractes, com “per què”, indiquen una mentalitat abstracta, que 
tendeix a ocórrer a l’inici del procés de compra. Les consultes 
concretes, com “botiga” o “ecommerce” o “preu”, indiquen una 
major proximitat a l’acció de compra. Els participants en l’estudi 
amb un objectiu de compra van utilitzar recerques un 15% més 
concretes que els participants amb un objectiu de navegació,

L’estudi també va trobar una coincidència entre la intenció de re-
cerca i la probabilitat de fer clic en un anunci. Com a resultat de 
l’estudi, Performics va desenvolupar un Algorisme de Valoració 
de Intenció que codifica cada paraula clau de cerca en el comp-
te de l’anunciant basada en el nivell de concreció / abstracció 
i després utilitza aquesta mesura per identificar el punt en què 
es troba el consumidor en el seu procés de compra. L’alineació 
de les paraules clau amb les actituds d’intenció va permetre 
desenvolupar textos dels anuncis de forma més personalitzada, 
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amb ofertes i experiències en la pàgina de destinació que van 
impulsar les conversions i van generar més eficiència. 

Us oferim l’estudi de Performics i Northwestern University. No-
més cal CLICAR AQUÍ  (Font: PuroMarketing)

Obra Social “la Caixa” crea un conte 
“contra el buit”

El Rebost, Obra Social “la Caixa” i la il·lustradora Lyona han 
creat un conte que il·lustra el buit que deixa la manca de llet en 
la vida dels nens i que tracta de sensibilitzar la societat davant 
d’aquest problema. Per quart any consecutiu, la Obra Social “la 
Caixa” col·labora amb el Banc d’Aliments en la seva campanya 
“Cap nen sense bigoti”. Es tracta d’una iniciativa per recollir llet 
i ajudar els nens i nenes que no tenen accés a un aliment bàsic 
per al seu desenvolupament físic i intel·lectual.

Aquest any la campanya, creada per El Rebost, gira al voltant 
del llibre “Tots contra el buit”. El conte narra la història de la 
Rita, una nena que conviu amb un estrany personatge anome-
nat “Buit”. Aquest personatge, que neix de la manca de llet, va 

creixent i aïllant a Rita, no la deixa estudiar ni jugar. El llibre ha 
estat il·lustrat per Lyona, i només es pot aconseguir amb les 
donacions.

Es tracta d’una campanya 360º, amb presència a televisió, 
premsa, ràdio i digital. Al web www.granrecogidadeleche.
es es pot conèixer tot el projecte i realitzar les donacions per 
descarregar-se el llibre. La falta de llet no és només un buit a 
l’estómac, és un buit que va omplint tots els aspectes de la vida 
del nen. (Font: Control Publicidad)

Omnicom PR Group gestionarà el 
compte de MediaMarkt a Espanya

La companyia de distribució d’electrònica de consum Media-
Markt ha triat a Omnicom PR Group (OPRG) com la seva nova 
agència de comunicació i relacions públiques a Espanya. A par-
tir d’ara, l’agència desenvoluparà i executarà un pla estratègic 
que abordi els seus principals eixos de posicionament. Liderat 
des de l’àrea de Reputació, el compte tindrà un equip repartit 
entre les oficines de Madrid i Barcelona el que garanteix la mi-
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llor aproximació als grups d’interès de la companyia, així com 
un servei proper.

Per Aurora García, directora de l’Àrea de Reputació de Omni-
com PR Group “les companyies de retail són les que tenen una 
relació més estreta i freqüent amb el consumidor final en el seu 
dia a dia. Per això, la construcció i el manteniment de la seva 
reputació són especialment rellevants per al seu posicionament 
i la seva sostenibilitat”. (Font: La Publicidad)
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Com s’utilitzen les xarxes socials a 
Espanya
 Per Manuel Moreno / Trecebits

L’Associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació 
digital a Espanya (IAB Spain) va presentar aquest dimarts, 5 
de juny, una nova edició de l’Estudi Anual de Xarxes Socials, 
que dibuixa una radiografia fidel de com es fan servir les xar-
xes socials al nostre país. L’informe proporciona una sèrie de 
conclusions força interessants. La primera d’elles és que situa 
en 25,5 milions el nombre d’usuaris de xarxes socials al país, 
en comptabilitzar una penetració del 85% entre els internautes 
d’entre 16 i 65 anys. 

La xifra no suposa canvis respecte a l’exercici anterior, cosa 
que s’explica per la maduresa del mercat. Els més grans de 45 
anys són els que més es resisteixen a fer el salt i inscriure’s a 
les xarxes socials, segons l’estudi, preocupats, sobretot, per la 
privacitat de les seves dades personals.

Cada espanyol utilitza, de mitjana, quatre xarxes socials, enca-
ra que són més de 9 les plataformes que de mitjana pot arribar 

a conèixer. Entre elles, Facebook segueix sent la xarxa social 
més utilitzada (pel 87% dels espanyols, un punt menys que en 
l’exercici anterior), seguida molt de prop per WhatsApp (també 
amb el 87%) i tenint en compte que podria considerar-se una 
app mòbil amb tints socials.

Després d’ella es situaria YouTube (69%) i Instagram, la pene-
tració ja és el 49%. Gairebé un de cada dos usuaris de xarxes 
socials a Espanya té compte a Instagram, que puja el 45% re-
collit l’any passat. A més, és la xarxa social preferida pel 12% 
dels usuaris.

La xarxa social més ben valorada, en un barem de puntuació de 
l’1 al 10, és WhatsApp, que obté una qualificació de 8,4, segui-
da de YouTube (8,1) i Instagram (7,8), que empataria en aquest 
aspecte amb Spotify.

Segons l’informe de la IAB dels usuaris dediquen, de mitjana, 
cada dia, 58 minuts a cada xarxa social que utilitzen. Les que 
més temps consumeixen són WhatsApp, fins a 1 hora i 33 mi-
nuts de mitjana, seguida de Spotify (1 hora i 27 minuts) i YouTu-
be (1 hora i 10 minuts).
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Instagram i Telegram són les xarxes socials que més han aug-
mentat la freqüència de visita dels usuaris, mentre que Twitter 
seria, segons la IAB, la plataforma que menys creixement de 
visites ha experimentat. Són les dones i els més joves (de 16 
a 30 anys) els que més temps dediquen a les xarxes socials.

De fet, els membres de la Generació Z (entre 16 i 23 anys) són 
els que més les utilitzen, fins a 6 xarxes socials alhora, i poden 
arribar a passar 1 hora i 24 minuts connectats al dia.

El mòbil se situa per primera vegada com el principal dispositiu 
de connexió a les xarxes, ja que l’utilitza el 95% dels usua-

ris, seguit de l’ordinador (91%). A través dels dispositius mòbils 
es visita sobretot WhatsApp (88%), Instagram (45%) i Twitter 
(36%)

Sigui des del dispositiu que sigui, l’ús de xarxes socials 
s’intensifica a partir de les 16:00, en ordinador especialment a 
partir de les 20:30. En mòbil la connexió comença aviat, a les 
8:30, i va creixent al llarg del dia, sent la franja de 20:30 a 00:30 
a la que més s’utilitza.

Pel que fa a la relació amb les marques, el 80% dels usuaris 
espanyols reconeix seguir a alguna empresa en les xarxes so-
cials. D’altra banda, el 32% dels usuaris accepta positivament 
que la publicitat que se li mostri estigui d’acord als seus inte-
ressos.

A més, l’estudi de la IAB assenyala que l’ús de xarxes socials per 
buscar informació de productes abans de realitzar la compra ha 
crescut. El 57% dels usuaris reconeix declara fer-ho, mentre que 
fa un any el percentatge dels que ho feien era del 43%.

I també per a 1 de cada 4 usuaris, les Xarxes Socials són un 
canal més on comprar els productes. El 51% considera que 
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l’influeixen a l’hora de comprar un producte/servei, especial-
ment les dones i els menors a 46 anys.

Finalment, cal destacar que el 72% dels usuaris segueix a in-
fluencers, especialment les dones (77%) i els més joves. Face-
book (42%) i Instagram (35%) són les xarxes on es segueixen 
més als influencers, seguit de Youtube (28%) i Twitter (20%).

Els lectors poden accedir a la versió reduïda d’aquest estudi 
d’IAB només CLICANT AQUÍ

Tendències tecnològiques 2018 per a 
notícies de FTI

El 2018 Tech Trends for Journalism Report, del Future Today 
Institute és la primera anàlisi sectorial específica de les ten-
dències tecnològiques emergents. Segueix el mateix enfoca-
ment que l’informe de tendències anuals Tech Trends, que en 
la seva versió de 2018 ja va ser publicat en aquest butlletí el 
passat mes de maig. Aquest nou estudi destaca 75 tendències 
tecnològiques importants que tots els que treballen dins de 
l’ecosistema de notícies han de seguir.

2018 marca el començament del final dels telèfons intel·ligents 
a les economies més grans del món. El que ve a continuació és 
interfícies conversacionals amb interfícies d’usuari zero. Això 
canviarà radicalment el panorama mediàtic, i ara és el millor 
moment per començar a pensar en escenaris futurs.

El 2018, una massa crítica de tecnologies emergents conver-
girà en la recerca d’usos avançats més enllà de les proves ini-
cials i la recerca aplicada. És un senyal que val la pena prestar 
atenció. Els mitjans haurien de dedicar atenció a les tendèn-
cies emergents en les interfícies de veu, la descentralització del 
contingut, la realitat mixta, els nous tipus de cerca i el maquinari 
(com ara CubeSats i càmeres intel·ligents).
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Els periodistes han d’entendre què és la intel·ligència artificial, 
què no és i què significa per al futur de les notícies. La recerca 
en IA ha avançat prou com que ara és un component bàsic del 
nostre treball a FTI. Es pot veure l’ecosistema AI representat en 
moltes de les tendències d’aquest informe, i és de vital impor-
tància que tots els responsables dels mitjans s’identifiquin amb 
els paisatges actuals i emergents d’AI. 

La descentralització va sorgir com un tema clau per al 2018. 
Entre les companyies i organitzacions FTI cobreix, es va des-
cobrir un nou èmfasi en xarxes restringides entre iguals per de-
tectar l’assetjament, compartir recursos i connectar amb fonts. 
També hi ha un impuls d’alguns governs democràtics de tot el 
món per dividir l’accés a Internet i restringir certs continguts, 
creant de manera efectiva desenes de “splinternets”.

La consolidació també és un tema clau per al 2018. Les marques 
de notícies, l’espectre de difusió i les iniciatives d’intel·ligència 
artificial continuaran sent fusionades i adquirides per poques 
empreses. La legislació i la política pendents als Estats Units, 
la UE i en algunes parts d’Àsia podrien concentrar encara més 
el poder entre un petit quadre d’organitzacions de la informació 
i la tecnologia durant l’any que ve.

Per comprendre el futur de les notícies, cal tenir en compte el 
futur de moltes indústries i àrees de recerca l’any que ve. Quan 
els periodistes pensin en el futur, haurien d’ampliar l’abast habi-
tual per considerar l’evolució de molts altres camps que també 
participen en l’economia del coneixement. La tecnologia genera 
tecnologia. Estem assistint a una explosió a la càmera lenta.

Aquells que pertanyen a l’ecosistema de les notícies han de 
tenir en compte les tendències d’aquest informe en el seu pen-
sament estratègic per a l’any que ve, i ajustar-ne els models de 
planificació, operacions i negoci en conseqüència. 

El lector d’aquest butlletí es pot descarregar complert aquest 
estudi CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Co-
municació - Gràfic: smartestabanell)
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Eina per a periodistes: Sourcelist,  
base de dades tecnològica per 
millorar els informes

  
Només una quarta part de les notícies són dones, d’acord amb 
el projecte Global Monitoring de mitjans de comunicació, i les 
estadístiques són encara més difícils pel que fa a la diversitat. 
Encara que el sector dels mitjans de comunicació està exami-
nant cada vegada més el seu biaix de gènere, les bones inten-
cions no són suficients per compensar el saldo. Ed Yong, de 

The Atlantic, va escriure recentment sobre els seus esforços 
per citar més dones i les dificultats que afronten els periodistes, 
fins i tot quan intenten conscientment millorar la diversitat en els 
seus informes. Per ajudar els periodistes a vèncer aquest repte, 
Sourcelist va crear la seva primera base de dades de dones 
expertes en el camp de la tecnologia, Women+. La llista conté 
persones de gèneres subrepresentats, així com experts LGBT i 
persones de diferents ètnies.

La base de dades conté perfils enviats per l’usuari, gestionats 
per un equip de voluntaris que asseguren que totes les perso-
nes són persones reals, tot i que no poden aprovar les seves 
credencials o experiència. Trobar un expert és bastant senzill. 
Els periodistes poden buscar i filtrar els resultats per nom o 
paraula clau, per exemple, el desenvolupament de programari 
o la seguretat cibernètica.

Els resultats mostren una llista de perfils individuals que pre-
senten una breu biografia i enllaços als llocs web dels experts, 
als perfils de Twitter i LinkedIn. Tanmateix, els perfils no con-
tenen informació de contacte per la qual cosa els periodistes 
hauran de trobar una forma alternativa de contactar amb les 
seves fonts.
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Podeu llegir sencer el projecte Global Monitoring de mitjans de 
comunicació CLICANT AQUÍ  (Font: Journalism – Foto: Sour-
celist)

Infogram, la popular eina per crear 
infografies està disponible en 
espanyol
La popular eina de creació de gràfics i infografies Infogram està 
disponible des de fa uns dies en quatre nous idiomes. La bona 
notícia és que la trobes en espanyol, i també en portuguès, 
alemany i francès. En un comunicat, la companyia afirma que 
han treballat dur “per expandir la comunitat de Infogram a més 
parts del món, donant suport a la nostra missió de difondre la 
importància de l’alfabetització de dades a escala global”. 

Infogram és una forma potent però senzilla i intuïtiva de crear 
infografies sense tenir coneixements previs en disseny o pro-
gramació. Els gràfics connecten directament amb fulls de càlcul 
del sistema que podem obrir amb tan sol fer doble clic en ells. 
Allà podrem introduir les dades que vulguem a mà, però també 
importar arxius en XLS o CSV. Infogram no és la primera eina 

en línia que ens permet realitzar les nostres pròpies infografies 
però cal dir que el seu ús és extremadament senzill per a la po-
tència i els resultats que ofereix. I és totalment gratuïta (inclou 
una marca d’aigua en una cantonada, això sí). (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

LinkedIn incorpora el vídeo publicitari 
en el contingut patrocinat i en les 
pàgines d’empresa
Amb l’objectiu de donar més visibilitat a les marques, LinkedIn 
ha implementat la possibilitat d’incorporar el vídeo publicitari 
al contingut patrocinat i a les pàgines d’empresa. Segons ex-
plica la companyia, “els anuncis de vídeo nadius representen 
l’evolució del contingut patrocinat a LinkedIn” i “a diferència dels 
anuncis tradicionals pre o ‘post-roll’, aquest nou format va direc-
tament al mur, com una publicació independent”.

Ambdues possibilitats es van llançar en una versió beta el pas-
sat mes d’octubre i, des de llavors, més de 700 anunciants, 
entre ells GE, Philips i Audi Canada, han el provat el vídeo en 
el contingut patrocinat no només per destacar els seus produc-
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tes i serveis, sinó també la missió de l’empresa, històries d’èxit 
dels clients i continguts de lideratge, expliquen des de Linke-
dIn. Pel que fa a la inclusió de vídeos a la pàgina d’empresa, 
permet a les marques compartir aspectes de la seva cultura, 
productes, notícies i esdeveniments que fomentin la conversa 
amb una audiència afí a la seva companyia. D’acord amb els 
resultats obtinguts del programa de prova, un vídeo a la Pàgina 
d’Empresa té una probabilitat cinc vegades més gran d’iniciar 
una conversa entre els membres que un altre tipus de contin-
guts, assenyalen.

Després de la fase de prova, estaran disponibles per a totes 
les companyies en les pròximes setmanes. A més, incorporen 
l’eina, propietat de LinkedIn, Conversion Tracking, el que per-
met mesurar la quantitat de clients potencials, registres, visites 
al lloc web i altres accions útils que genera el contingut de ví-
deo. Com a part del llançament del vídeo publicitari, LinkedIn 
va signar un acord amb Moat d’Oracle per oferir amidaments i 
visibilitat de vídeos a tercers, i posarà aquests serveis a dispo-
sició dels clients aquest any. (Font: AEC)

Google anuncia la disponibilitat 
d’àudio Ads per als clients de 
DoubleClick Bid Manager

La publicitat en àudio s’està convertint en un format interes-
sant perquè les marques. Cal no oblidar que al llarg de 2018 
s’estima que 1.200 milions de persones utilitzaran serveis de 
streaming de música a tot el món. Per això, Google ha anunciat 
la disponibilitat dels anuncis “Audio Ads” per als clients de Dou-
bleClick Bid Manager a tot el món i els especialistes en màr-
queting podran accedir a un inventari de publicitat de Google 
Play Music, Spotify, SoundCloud i TuneIn, als quals s’afegirà 
Pandora en breu.

L’ús d’Bid Manager per a l’adquisició d’anuncis mitjançant àudio 
ofereix a les marques una oportunitat per oferir campanyes tant 
digitals com d’àudio de forma combinada i en únic lloc, ajudant 
a posar en contacte els clients amb els usuaris en diferents mo-
ments del dia. Per aconseguir-ho, DoubleClick adopta l’àudio 
programàtic i així els clients de Bid Manager poden arribar a 
l’audiència de Spotify en formats de vídeo, àudio i en pantalles.
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Els clients de DoubleClick ja estan observant l’èxit que poden 
obtenir amb les estratègies d’àudio programàtiques. MightyHive 
va utilitzar Bid Manager per accedir a publicitat mitjançant àudio 
a Google Play Music, ampliant l’abast de la seva campanya en 
ràdios. Aquesta estratègia va permetre a la companyia desco-
brir noves audiències per als seus clients de béns de consum 
empaquetats i oferir més de 7,5 milions d’impressions i més de 
7.500 clics en web mòbils, equips de sobretaula i aplicacions. 
(Font: Googleblog)

Tviso llança una TV box que 
centralitza els continguts de les 
plataformes online
L’start-up catalana Tviso ha llançat al mercat un dispositiu que 
permet l’accés directe des de qualsevol aparell de televisió als 
continguts audiovisuals de totes les plataformes disponibles en 
línia. Després d’un període en mode beta, ara Tviso TV s’ha 
posat a la venda per al públic general a un preu de llançament 
de 99 euros. El reproductor per a televisors de Tviso s’uneix a 
la versió per a web i a les aplicacions per a dispositius mòbils 
iOS i Android.

El nou TV box centralitza en un sol lloc els continguts repartits 
en les diferents plataformes, tant els gratuïts disponibles com 
els de pagament prèviament contractats per l’usuari, a banda 
de l’oferta de televisió en directe i a la carta, és a dir, unifica tota 
l’oferta de continguts audiovisuals disponibles en streaming en 
una sola interfície a la televisió com a catàleg únic, i marca 
distàncies amb els models de Chromecast, Apple TV o Fire TV.

Tviso va ser fundada fa quatre anys per David Tardà, Andreu 
Caritg i Oriol Solé, creadors de Patatabrava i Series.ly. Actual-
ment més d’un milió d’usuaris actius utilitzen aquest agregador 
audiovisual, que compta amb un catàleg de més de 400.000 
continguts de més de 100 plataformes diferents, segons indica 
l’empresa. (Font. Comunicació 21)

Apple anuncia el llançament de emojis 
personalitzables

Els Memojis són emojis animats i personalitzables, que es po-
den utilitzar tant en iMessage com a FaceTime. Estan basats en 
el reconeixement facial i són la resposta d’Apple als AR Emoji 
de Samsung. Així, Apple ha anunciat el llançament per a la tar-
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dor dels Memojis, uns emojis, com diem, animats i personalitza-
bles per l’usuari. Per fer ús d’ells, només cal seleccionar el color 
de pell, ulls i cabell, així com l’estil de pentinat i la forma del nas, 
les orelles i la boca. A més, es poden incloure accessoris com 
ulleres, barrets o mocadors i particularitats com pigues.

De moment, els Memoji segueixen estant únicament disponi-
bles per al iPhone X, perquè és l’únic telèfon de l’empresa que 
té una càmera frontal amb detecció de rostre - True Depth ca-
mera. Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: AEC)
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Els quatre elements que han de tenir 
els mitjans d’èxit, segons Seth Godin
Per Laboratorio de Periodismo 

El guru del màrqueting Seth Godin, autor de nombrosos best-
sellers i creador de conceptes com ara Màrqueting de permís 
i màrqueting viral, considerat en l’actualitat com un dels més 
grans visionaris de mercat, ha dedicat un dels seus últims ar-
ticles a parlar de quatre elements que ha de tenir un mitjà de 
comunicació per poder tenir èxit.

Godin, que puntualitza que entén per reeixits aquells mitjans 
que poden marcar la diferència, connectar amb l’audiència i 

a més, ser rendibles, considera que la clau de l’èxit està en 
aquests quatre elements:

• Ser capaços de retenir l’atenció del lector
• Donar-los motius per subscriure o vincular-se amb el projecte 
que representa el mitjà.
• Generar confiança en els lectors
• Tenir el seu permís per estar en contacte amb ells.

Massa sovint -indica Seth Godin- els mitjans, especialment els 
digitals, només es preocupen per la primera de les característi-
ques. És a dir, tractar d’aconseguir l’atenció del lector. “És una 
carrera per tornar-se viral, per fer un munt de soroll. El cop 
ràpid, la drecera... “Però segons Godin, tenir l’atenció del lector 
no és suficient.

Cal treballar perquè la gent es subscrigui. La subscripció vol dir 
que la gent s’uneix al projecte del mitjà, “que volen anar on va 
el mitjà de comunicació”

Sobre la confiança dels lectors, Godin considera que és irre-
nunciable, perquè aquesta confiança “et guanya el benefici del 
dubte”
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I finalment el permís, “vol dir que no has de començar de zero 
cada vegada. Tens un privilegi: poder enviar missatges de ma-
nera anticipada, missatges personals i rellevants al llarg del 
temps”. (Foto: Itsyourturn)

L’aposta de Gatehouse Media per 
ajudar el periodisme local americà

Gatehouse Media s’ha convertit en el més gran propietari de 
diaris d’Estats Units, tot i que hi ha veus que assenyalen que 
aquesta no és una bona notícia per al periodisme. La compra 
massiva de publicacions locals és, per als responsables de Ga-
tehouse Media, una forma de salvar a aquestes companyies. 
No obstant això, els seus detractors consideren que compren 
barat per enriquir-se a costa de desmantellar les redaccions.

New Media Investi-
ment Group Inc, com-
panyia que controla 
el fons de cobertura 
Gatehouse Media, ha 
gastat cents de milions 

en l’adquisició de rotatius locals des 2014. Comprar empreses 
en clara decadència a preu de saldo ha permès a Gatehouse 
Media guanyar diners alhora que desperta els recels de gran 
part de la indústria.

Una persona que va treballar en un diari de la companyia el 
passat estiu ha revelat que Gatehouse Media empobreix la re-
dacció i els seus recursos. La seva principal queixa, que com-
parteixen altres veus autoritzades, és que la companyia des-
estima el periodisme i la seva única finalitat és enriquir-se a 
qualsevol preu. Els detractors de la política d’Gatehouse Media 
consideren que la decisió de la companyia de editar els diaris 
des d’un únic lloc també està contribuint al fet que els rotatius 
s’allunyin cada vegada més de les comunitats locals i no des-
pertin l’interès entre els joves per decidir-se a fer periodisme.

Mike Reed, CEO de New Media Investment Group, ha sortit 
al pas de les crítiques que asseguren que la companyia veu 
en els diaris locals “el símbol del dòlar” en lloc del periodisme, 
catalogant aquesta opinió d’”escombraries”. En la seva opinió, 
Gatehouse Media ha decidit aprofitar el valor de marques cen-
tenàries canviant un model de negoci basat en la publicitat per 
un altre dedicat a la venda de serveis com apps, marxandatge, 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

i fins i tot préstecs. Reed incideix que aquest benefici addicional 
és el que ajudarà a augmentar la longevitat de les redaccions. 
Mike Reed ha recordat que els principals proveïdors de notícies 
locals segueixen sent els diaris, seguits de les televisions, tot 
i que en els mercats més petits domina la televisió. (Font: Eco 
Inteligencia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Gestiona el teu butlletí.- Barcelona. Dimecres 13 de juny 
(de 09:30h a 14:30h) - Girona. Dijous 14 de juny (de 09:30h a 
14:30h) - Els newsletters s’han convertit en una de les eines de 
comunicació més efectives que hi ha. En aquest curs, dissenyat 
per Ismael Nafría, analitzarem els elements fonamentals que 
cal tenir en compte per preparar, publicar i enviar un bon butlletí 
i repassarem alguns dels casos recents de newsletters que han 
tingut més èxit en el sector dels mitjans de comunicació. 

Webinar: Fact checking digital: kit d’emergència.- On line. 
Dijous 14 de juny (de 10:00h a 11:00h) - Internet i les xarxes 
socials han impactat enormement en les rutines, la narrativa i 
la distribució de la feina periodística. L’entorn digital comporta 

també un repte per a la verificació d’informació.  Aquest we-
binar, impartit per Nereida Carrillo, pretén dotar als alumnes 
d’un primer kit d’emergència per tal de verificar informacions, 
imatges i vídeos que circulen per internet i les xarxes socials. 
S’aprendran tant noves rutines que s’han d’incorporar com tam-
bé eines que faciliten detectar mentides i continguts falsos.

Linkedin per a empreses.- Barcelona. Dijous 14 de juny (de 
15:30h a 19:30h) - Linkedin és la millor plataforma professional 
per a empreses i, tot i així, és a la que menys suc se li treu. En 
aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, els participants podran 
descobrir com enfocar el perfil de la seva empresa a Linkedin, 
com promocionar els seus productes i serveis i, per descomptat, 
con enfocar i aterrar el pla de continguts i l’estratègia a la xarxa 
social professional que més eines posa al servei de l’empresa.

De periodista a consultor de comunicació.- Barcelona. Di-
vendres 15 de juny (de 09:30h a 14:30h) - L’orientació d’aquest 
taller, impartit per Josep Salvat, és completament pràctica i els 
objectius són capacitar els participants per iniciar un canvi en la 
seva trajectòria i portar-la del periodisme de mitjans a la consul-
toria en comunicació. Es treballen aspectes com la preparació 
de propostes, la seva presentació i defensa davant del client, 
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com interpretar els mitjans des de l’altre costat i, en definitiva, 
com obrir-se pas en un nou camí professional.

Introducció a les Xarxes Socials.- Barcelona. Dilluns 18 i 25 
de juny (de 15:30h a 19:30h)  - L’objectiu d’aquest programa, 
dissenyat per Jordi Gamell, és proporcionar un bon coneixe-
ment de les xarxes socials des d’una perspectiva global i posar-
lo a l’abast dels participants des d’un punt de vista pràctic.

Webinar: Crea infografies, gràfics i imatges interactives.- On 
line. Dimarts 19 de juny (de 15:30h a 16:30h) - La informació en 
forma d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això que 
cada cop és més important dominar eines que ens permetin fer in-
fogràfics, gràfics interactius i convertir les nostres fotos en imatges 
interactives. En aquest webinar, Sílvia LLombart ens ensenyarà a 
fer servir tres eines fonamentals: Piktochart, Thinglink i Infogram.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.-Barce-
lona. Dimecres 20 i 27 de juny (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-
ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

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. Són 
BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import 
dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer 
sense càrrec.
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Posem un periodista a dir la veritat 
sense filtres durant una setmana i 
això és el que passa
Per Miguel Ángel Bargueño / El País Buena Vida

Vaig deixar anar la meva última mentida fa una setmana, i la 
receptora va ser la meva filla gran, de vuit anys. Entestat en 
què es faci seguidor de l’equip de futbol que els Bargueño ve-
nim seguint des de fa tres generacions (ella seria la quarta), li 
vaig clavar que l’equip rival sempre guanya fent trampes. Vaig 
admetre la falsedat a l’instant: no sempre guanya. I a vegades 
guanya netament (almenys dins el terreny de joc).

El cas és que la nena se l’ha gravat a foc i ho repeteix sense 
treva a companys, professors i familiars, molts d’ells de l’altre 
equip. És el tipus de mentides -mentidetes- que poden sortir de 
la meva boca alguna vegada. Aquesta va ser l’última: just des-
prés em vaig proposar dir només la veritat durant una setmana, 
caigués qui caigués. No veritats a mitges, ni silencis o el·lipsis 
per resposta: la veritat.

Les persones mentim, de mitjana, 1,6 vegades al dia. Ho as-
segura un estudi de la Universitat Pública de Michigan (EUA) 
realitzat sobre una mostra de mil adults nord-americans. És 
clar que, afegeix, el repartiment de mentides no és equitatiu: 
sembla que el 41% acapara la majoria de mentides mentre la 
resta menteix de forma ocasional. Mentim per agradar i mos-
trar-nos competents, postula un estudi del psicòleg Robert S. 
Feldman, de la Universitat de Massachussets (EUA). I això que, 
com menys mentides diguem, millor ens sentirem física i men-
talment i millors seran les nostres relacions, d’acord amb una 
investigació de la Universitat de Notre Dame (Indiana, EUA).

“Dir la veritat és saludable i coherent, però mentir està dins de 
la nostra naturalesa”, diu Juan Castilla, psicòleg clínic especia-
litzat en intel·ligència emocional i psicologia positiva. “En els 
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tests de selecció de personal una de les preguntes de control 
és: ‘Has mentit alguna vegada en la teva vida?’. Si dius que no, 
es desprèn que no ets fiable, perquè tots mentim”.

Les veritats crues que he deixat anar aquesta setmana.- 
Demanem als altres constantment que vagin de front, de cara, i 
vull saber si és possible, començant per mi mateix. Coincideixo 
amb un col·lega de professió que feia temps que no veia i a 
qui trobo més plenet. “No em veus més prim?”, em pregunta. 
Tot franquesa, li dic: “No, et veig més gros, de fet”. Ganyota de 
dolor.

En dies successius, quan el cambrer del restaurant em pregun-
ta si no m’ha agradat el salmorejo, intacte a la meva taula, li 
dic que té tanta sal que sembla mentida que no sigui blanc en 
comptes de taronja; quan la meva mare em demana que vagi a 
visitar-la li dic que no em ve de gust; quan em conviden a una 
presentació a la qual no vull assistir al·lego que hi haurà gent 
que no vull trobar-me. I segueixo així fins que aconsegueixo 
reduir la meva reputació a enderrocs.

Es pot ser sincer sense resultar dur, sosté la Psicologia. “La 
nostra millor eina és la comunicació. En determinats estats 

emocionals es guanya en visceralitat. I un mateix fons amb di-
ferents formes provoca en l’altre reaccions diferents”, diu Joan 
Castella. A la meva mare encara no se li ha passat el disgust.

Cal diferenciar entre sinceritat i sincericidi.- La qüestió és: 
estem preparats, com a individus i com a societat, a anar per la 
vida desbudellant veritats a tort i a dret? “No podem enfrontar-nos 
a una dosi tan alta de sinceritat”, opina Manuel Nevado, doctor 
en Psicologia clínica i membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Madrid. “Cal diferenciar entre sinceritat i sincericidi. Potser les 
persones que ens envolten, o nosaltres mateixos, no estiguem 
preparats per assumir sinceritat a dojo. Està preparada una per-
sona per acceptar que la seva parella desitja a un altre home o 
una altra dona? O el que vol sentir és que vol estar només amb 
ella? Cada un de nosaltres mereix el dret de tenir els seus propis 
anhels i aquesta part és fonamental per preservar la convivència”.

Un altre dia, un amic em porta a un restaurant on “es menja de 
meravella”. Quan ens porten el cafè em pregunta: “A què es 
menja bé?”. Em llanço en tromba: “El gaspatxo estava insípid; 
el pollastre, ofegat en salsa, i el cafè em farà anar disparat al 
bany”. Es mostra conciliador: “La veritat és que l’altra vegada 
que hi vaig venir estava millor...”.
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Cap al final de setmana organitzo un sopar a casa amb amics, 
i un s’ha molestat a portar-me un regal: un llibre d’un autor que 
detesto. Li ho dic en aquests termes, al que ell respon oferint-
me, capcot, el tiquet regal. No sóc així: l’usual és que accepti 
l’obsequi amb un somriure i digui baixet que m’ha encantat, en-
cara que l’endemà vagi a canviar-lo. Ell se sent fatal, jo em sen-
to fatal. En aquesta classe de situacions, “convé ser assertiu i 
dir: ‘Moltíssimes gràcies, m’ha encantat el detall que has tingut, 
però aquest regal no concorda amb els meus gustos, encara 
que igualment t’ho agraeixo”, aconsella Manuel Nevado.

Els grecs, dels que menys menteixen.- En alguns països del 
nord d’Europa i al Canadà, per exemple, si truques per dir que 
no aniràs a un sopar “perquè no et ve de gust” ningú s’ho pren 
malament; els sembla d’allò més natural. A Espanya ens bus-
caríem una excusa. Existeix un factor cultural? El doctor David 
Hugh-Jones, de la Universitat de Aglia de l’Est (Regne Unit), 
creu que si. Es va proposar esbrinar el grau de sinceritat de ciu-
tadans de 15 països. Una de les proves va consistir en dema-
nar-los que llancessin en secret una moneda a l’aire i diguessin 
si havia sortit cara o creu; si reportaven que havia sortit cara 
rebien un incentiu econòmic. Quan en un país el percentatge de 
cares superava el 50%, és que aquí hi havia gat amagat.

Una altra prova es basava en un test sobre coneixements mu-
sicals: si encertaven totes les preguntes, sense consultar cap 
font, tindrien una recompensa econòmica; algunes eren tan di-
fícils (Quin any va néixer Debussy? Quantes vàlvules té una 
trompeta?) que un alt nombre de respostes correctes implicava 
haver tirat de Wikipedia. Va resultar que els habitants de la Xina, 
Japó, Corea del Sud i l’Índia eren els “menys honestos”, mentre 
que els de Grècia van ser dels més sincers. A tall d’explicació, 
Hugh-Jones va suggerir que a menor prosperitat econòmica del 
país, major honestedat dels seus súbdits.

“El caràcter llatí és més social, vivim més en comunitat, neces-
sitem més l’aprovació social i hi ha una espècie de compromís 
social, que t’obliga a fer coses encara que no et vinguin de 
gust”, assenyala Manuel Nevado. “Quan et conviden a un casa-
ment al que no vols anar, o acabes assistint o t’inventes alguna 
cosa. Això d’inventar-alguna cosa és molt espanyol. Als països 
nòrdics i anglosaxons la gent tendeix a ser més directa”.

Ens ajuden les mentides en xarxes socials a guanyar 
‘likes’?.-En aquests dies, les noves tecnologies conviden a 
mentir. Treure partit a les xarxes socials comporta en moltes 
ocasions maquillar la veritat. En Instagram som capaços de 
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convertir una hamburguesa greixosa en una menja gurmet. 
PhotoShop ens esborra arrugues i taques de la pell. Sospitem 
que massa sinceritat es penalitza (amb menys ‘likes’) .

“Hi ha un concepte que és la desitjabilitat social: som éssers 
socials i necessitem l’aprovació dels altres, perquè ens fa sen-
tir-nos pertanyents a un grup. Intentem donar la nostra millor 
versió, i decorem la realitat. Les persones que necessiten tant 
d’això el que estan demostrant és una necessitat d’aprovació 
que pot estar relacionada amb problemes d’autoestima”, diu 
Castella. L’expert ens recorda que alguns, a Meetic, arriben a 
posar no una foto seva de fa anys, sinó la d’un amic. “La prime-
ra impressió és desastrosa, ja que és part d’una gran mentida”, 
afirma.

Durant tota aquesta setmana de sinceritat no m’he tret del cap 
el record de la secretària d’un cap que vaig tenir. Ella era tes-
timoni de Jehovà, i no podia mentir. Així que quan el cap li de-
manava que no li passés trucades i algú telefonava preguntant 
per ell, l’assistent posava la vista a la finestra més propera i 
responia: “Ara mateix no ho veig”. Més sinceritat, impossible.
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Informe State of the Media Industry 
2018: Les dades són la clau per a la 
realització d’audiències de contingut
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació

  
Per a les empreses de mitjans que encara no han adoptat un 
enfocament centrat en la informació i mòbil per connectar-se 
amb públics cada vegada més escabrosos, l’empresa Ooyala 
ofereix un toc d’atenció a través del seu nou informe de l’estat 
de la indústria dels mitjans de comunicació 2018.

“Els consumidors s’estan traslladant plenament a les platafor-
mes digitals i socials, i s’utilitzen per trobar contingut de vídeo 
on sigui i quan ho estiguin buscant”, va dir Belsasar Lepe, fun-
dador i CTO, Ooyala. “Les empreses de mitjans estan en un 
esglaó mort per mantenir-se al dia amb els consumidors i les 
dades seran la clau per obrir noves vies de creixement i com-
prensió”.

Ooyala, un proveïdor líder de programari i serveis, va trobar 
que l’evolució de la indústria dels mitjans està motivada per 
avenços ràpids i la intersecció de tres factors principals:

- Tecnologia mòbil, tal i com exemplifiquen les actualitzacions 
del telèfon i les xarxes sense fils 5G

- Les dades, inclosa l’aplicació de la intel·ligència artificial (AI) 
per proporcionar un contingut més personalitzat

- Visió immersiva, encarnada per la realitat augmentada (AR) i 
la realitat virtual (VR).

L’informe cita recents investigacions que destaquen el dramàtic 
creixement del consum de vídeo mòbil, incloent:
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• El mòbil representa més del 60% de totes les reproduccions 
de vídeo, i els vídeos més llargs a totes les pantalles són ara la 
norma (Ooyala).

• Els nord-americans passaran més de 80 minuts veient el ví-
deo digital el proper any, a partir de 61 minuts fa només tres 
anys (eMarketer)

• El 85% dels adults nord-americans ara rep les seves novetats 
a través de dispositius mòbils (Pew Research Center)

• El 34% del contingut d’entreteniment dels adolescents es con-
sumeix a través de telèfons intel·ligents, i es veuen prop de 70 
vídeos diaris (Awesomeness)

• Més del 80% de Millennials planeja veure el vídeo en línia a 
través de telèfons intel·ligents el 2022 (Nielsen)

“El vídeo mòbil ja no és una novetat, és l’expectativa del consu-
midor”, va afegir Lepe.

L’informe també assenyala que el futur dels proveïdors de mi-
tjans depenen de crear marques sòlides i de confiança; oferir 

contingut i experiències de qualitat diferenciades; i, sobretot, 
desenvolupar una comprensió profunda del públic i el que volen. 
Les aplicacions avançades de dades i automatització s’estan 
estenent a nivell mundial, especialment a les redaccions, com 
ara els esforços d’USA Today per oferir als lectors experiències 
més personalitzades basades en les seves interaccions amb el 
seu lloc web per a mòbils.

AI també està tenint un paper creixent, no només per compren-
dre les preferències dels consumidors que són essencials per 
persuadir els consumidors a pagar el contingut, sinó a determi-
nar la barreja òptima i eficient entre humans i màquines.

“Per citar el director general d’Intuit,” les grans dades són el 
gran equalizador”, va dir Lepe. “Esperem associacions, diversi-
ficació i innovació, amb l’ajuda de dades, que siguin actius clau 
en el kit d’eines de tots els editors. Busqueu més empreses de 
mitjans de comunicació per aprofitar les dades per controlar el 
seu propi contingut, integrar els seus sistemes editorials, bus-
car enfocaments més personalitzats per atendre públics i anun-
ciants, desenvolupar associacions més innovadores i explorar 
noves formes de guanyar diners”.
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Entre les innovacions que es citen a l’informe es troben “tecno-
logies immersives” com ara AR i VR, que algunes empreses de 
mitjans consideren que les eines útils contribueixen a la “adhe-
sivitat” important. L’aparició del 5G sense fils es veu com un pas 
per potenciar experiències immersives com ara AR, VR i 360 
graus en dispositius mòbils.

“Els editors estan cada vegada més connectats amb els con-
sumidors i els altres a través de dades profundes i el vídeo im-
mersiu està creant una realitat nova”, va afegir Lepe. “Busqueu 
avanços tecnològics per continuar expandint el que significa el 
mitjà i com el consumim en el futur”.

Us oferim la lectura completa d’aquest informe, només cal CLI-
CAR AQUÍ (Font: Ooyala Resouce Center)
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Mario Tascón: “Als periodistes els 
fa por perdre amb els canvis, però 
realment hi guanyen”
Per Esther Vargas / Clases de Periodismo

“Més o menys periodista. M’agraden els nous mitjans i alguns 
dels vells. Faig el que puc”, diu la biografia a Twitter de Mario 
Tascón. Assegut en un cafè de Madrid, l’exdirector adjunt de 
El Mundo, exdirector general de l’àrea digital del grup Prisa i 
responsable de projectes com Lainformacion.com s’allista per 
parlar dels mitjans, un tema que l’apassiona, i que ara treballa 

des de Prodigioso Volcan, un emprenyament que està fent més 
del que molts sabem: consultoria de negocis, de fluxos de tre-
ball, de redisseny de mitjans. Estan fent El País, el redisseny de 
l’Heraldo de Barranquilla i tot el canvi del sistema editorial dels 
llocs de Copesa. Han fet National Geographic i també la cadena 
SER. El Prodigioso assessora als mitjans en la seva transfor-
mació digital, redissenyar els fluxos editorials i els assessora 
amb l’estratègia digital.

En què consisteix la transformació digital dels mitjans? 
- Hi ha dos tipus de mitjans: els nadius (que neixen transfor-
mats) i els antics (que necessiten transformar-se perquè estan 
quedant enrere i no van al ritme que la societat demanda). El 
negoci cau en picat. A Espanya estem remuntant una crisi molt 
forta en els últims cinc anys, però s’estan recuperant tots els 
negocis excepte la premsa. És incipient. La ràdio està millor, 
la televisió no ha estat malament, les revistes s’han ensorrat i 
la premsa continua ensorrada. Avui a Madrid si sumes el que 
ven El País, El Mundo, L’ABC, La Razón i fins i tot els catalans 
de referència no es ven el que fa cinc anys venia el segon diari 
més venut de la capital de l’Estat. Es diu que els mitjans de 
paper no duraran més de dos o tres anys. No ho sé, però els 
números són dolents.
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Què s’ha de fer?
- Tenir la visió correcta i analitzar si la gent de cada mitjà té els 
coneixements i la capacitat, així com els recursos. 

Què busca l’audiència que els mitjans no li estan donant?
- Hi ha un problema de credibilitat. Quan hi ha moviments so-
cials, com el 15 M, la protesta va contra els mitjans. La credibili-
tat està en les xarxes socials, en periodistes solts, en ciutadans, 
però no necessàriament en les capçaleres. D’altra banda, ja hi 
ha problemes de contingut i qualitat. No sempre ofereixen el 
més adequat. No estan sent ràpids en l’empaquetat, van per 
darrere. El Snow Fall d’NYT és un exemple: la professió es 
fascina quan el NYT fa coses que porten anys fent-se en el 
web. Parlen del canvi del periodisme, però això existeix, i és un 
èxit provat. El branded content és una cosa que les empreses 
porten fent fa anys, però els mitjans recentment volen fer-ho. 
On estaven els periodistes quan es va començar amb això? El 
mercat els ha desbordat.

Els mitjans sempre estem diversos passos enrere?
- Sí, diversos passos enrere. És un problema que arriben tard 
al servei a la societat i amb models de negoci fallits. Tornar a 
provar els mecanismes dels 90, una i altra vegada, és una cosa 

absurda. Per què repetir els mateixos? Arriben altres gerents 
i fan el mateix. En el camí deterioren el negoci, la credibilitat 
i l’ambient de treball. La gent més intel·ligent se’ls en va a un 
altre tipus de companyies, perden talent d’una manera escan-
dalosa. Avui si ets jove i treballes en un gran diari de Madrid o 
Barcelona dius “que bo, tinc feina”. Però el que realment mola 
és treballar a Google. Són símptomes del què passa i no podem 
seguir cometent aquests errors.

Quines característiques hauria de tenir avui una redacció 
per a funcionar d’acord a les necessitats del mercat? És 
cert que cada mitjà té necessitats i realitats diferents, però 
potser tens algunes directrius concretes. 
- Quan veig que hi ha gent que segueix parlant de la integració 
em preocupo. Bé, que segueixin parlant. Però avui hem de tenir 
una atenció clara sobre els canals. No es tracta de barrejar-ho 
tot, d’incloure als caça audiències digitals i al de mòbils per la 
redacció i pensar que ja està. Cal entendre que cada canal és 
diferent, que cada canal té una narrativa diferent. Una redacció 
no és un lloc que genera text, i que després es bolca al digital, 
i després als mòbils. No podem dedicar-nos a fer periodisme 
com es fan sabates. No és una cosa mecànica. Cal canviar el 
concepte i pensar en noves narratives.

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Integració i convergència són paraules que cada dia tenen 
menys importància en la veritable transformació de les re-
daccions. Hem d’anar més enllà?
- Integració i convergència són conceptes desactualitzats per 
a les redaccions, però se segueix parlant d’això. Avui hem de 
pensar en la sincronització. El que cal és una sincronització de 
canals, de canals de distribució. Tens diferents mitjans: el mitjà 
web no és el mateix que l’imprès i el web no és el mateix que 
el mòbil. Les xarxes socials tenen un comportament diferent a 
tot l’anterior. No pots fer cafè per a tothom. A les organitzacions 
periodístiques tenen una llista de coses que han de fer i que els 
fa creure que tot està bé (per exemple, estan en xarxes socials, 
tenen seguidors, tenen SEO... Bones). Però no ho estan fent de 
manera eficaç. Es tracta d’una sincronització de fluxos. I de sa-
ber quines persones intervenen en el flux, quines persones no, 
quines persones només atenen una cosa, qui són els amos de la 
cosa i qui és el responsable que el mòbil funcioni. Si avui es cau 
la rotativa es pren com la fi del món, però si el mòbil deixa de fun-
cionar deu minuts o un dia ho veuen com una cosa lleu, quan és 
un gran problema. Necessitem una redacció amb aquesta visió.

I quin tipus de periodistes es necessita per adaptar-se a 
aquest model?
- Els periodistes necessiten una certa extensió de les seves 
habilitats. No crec en el periodista que ha de saber de tot, però 
crec que un periodista ha de tenir un coneixement més gran de 
xarxes socials. És evident. No tant per les xarxes socials sinó 
perquè han de gestionar coneixement sobre distribució. En això 
intervé el periodisme, no només el mitjà. Ha de tenir habilitats 
mutimèdia: saber utilitzar o almenys entendre com funciona 
l’àudio, el vídeo. Si més no, per dirigir. No és que el periodista 
ho faci tot. Ha de tenir un mínim de coneixement en capacitats 
multimèdia i distribució.

Encara hi ha por al canvi entre els periodistes, fins i tot en 
els joves?
- A molta gent li fa por el canvi. Als periodistes no els fa por el 
canvi, els fa por perdre amb els canvis, però en veritat guanyen. 
Quan jo passo d’un mitjà gran a un de petit renuncio a molt, a la 
meva secretària, a beneficis, i fins i tot al meu sou. Cal avaluar 
el què es perd i si val la pena. Si seguim amb el procés del pas-
sat anem camí al fracàs. Les redaccions i la famosa integració 
s’ha fet en base a números, i no d’acord amb la composició de 
l’organització. No és un tema numèric.
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Per Mario Tascón, l’actitud del periodista és fonamental. Accep-
tar el canvi, queixar-se menys i preocupar-nos per mirar el futur 
amb optimisme. “No podem seguir pensant en el passat, en el 
que s’ha perdut. Cal pensar en el què volem fer, en com dissen-
yar el futur i deixar aquesta mena de por paralitzant”, diu aquest 
home que es reinventa cada cert temps. (Foto: 360 Grados)
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Quatre preguntes sobre equitat de 
gènere per a periodistes
Per Cristiana Bedei / Ijnet

El camí cap a la igualtat de gènere està pavimentat per un mi-
llor periodisme; un capaç de representar i tractar a les dones 
de tots els orígens com a iguals i incloent-les en els continguts 
amb respecte i integritat.

Però tot i les millors intencions professionals i ètiques, els periodis-
tes són persones amb una història personal de prejudicis incons-
cients i un patrimoni cultural de punts de vista estereotipats sobre 
rols i identitats basades en el gènere, com es reflecteix en moltes 
de les històries que llegim, veiem i escoltem en els mitjans.

El 2015, el Global Media Monitoring Project va revelar que les 
dones no només estan subrepresentades en les notícies (en 
tots els mitjans, només el 10% dels continguts centren en elles), 
sinó també mal representades. Per exemple, se les descriu de 
manera desproporcionada com a aturades o mares que es que-
den a casa, i tenen més del doble de probabilitats que els ho-
mes de ser retratades com a víctimes. Molt poques vegades 
apareixen com a expertes o portaveus.
Aquests discursos estereotipats sobre les vides i experiències 
de les dones reforcen percepcions imprecises i limitades del 
món, que s’ajusten a les expectatives sexistes. També tenen un 
impacte negatiu en la manera en què les dones perceben el seu 
propi potencial i el seu lloc en la societat.

Segurament, les redaccions i els mitjans han d’abordar els desequi-
libris de gènere en tots els nivells, ja que el problema de la desigual-
tat s’estén més enllà dels escriptoris, arribant als departaments edi-
torials i ascendint als nivells gerencials, on les dones pràcticament 
no existeixen en molts processos de presa de decisions.

Però, hi ha alguna manera d’ajudar als periodistes i editors a 
fer que les històries que escriuen i publiquen tinguin més en 
compte les qüestions de gènere? IJNet va demanar a algunes 
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expertes que suggerissin preguntes claus que els periodistes i 
editors poden fer-se a si mateixos per augmentar el seu com-
promís i encoratjar el canvi.

1. Hi ha suficient paritat en les meves fonts?.- Això inclou els 
experts consultats, les investigacions de fons, les cites i fins i 
tot les fotografies.

“Els estudis mostren com de poc se cita a les dones com a 
fonts i expertes, i com els periodistes solen no adonar-se del 
lluny que estan de la paritat”, diu Soraya Chemaly, directora de 
Women ‘s Media Center Speech Project contra l’assetjament 
en línia. 

Però per tenir un efecte durador i substancial, els mitjans ne-
cessiten aconseguir diversitat i inclusió en les àrees administra-
tives i editorials, diu. “Preguntes com aquestes són importants, 
però també són relativament bàsiques i superficials en termes 
de canvis sòlids a l’interior dels mitjans”.

2. Estic transmetent estereotips de gènere?.- Segons Elisa 
Lees Muñoz, directora executiva de la International Women’s 
Media Foundation  -una organització que ofereix capacitació en 

seguretat, viatges de formació i altres oportunitats a periodis-
tes-, la forma en què es retrata les dones en les cobertures sol 
ser problemàtica.

I recorda un incident recent: “Fa poc vaig estar en una important 
lliurament de premis de fotoperiodisme, i no vaig poder deixar 
de notar que les imatges que contenien dones -i que eren mi-
noria, si bé eren captivadores, sovint tenien rerefons sexuals”.

La UNESCO ha destacat la necessitat de garantir que les repre-
sentacions de dones en els mitjans siguin justes i multidimen-
sionals en lloc de sexistes o estereotipades.

3. Quantes signatures de dones hi ha a la meva publica-
ció?.- La gent hauria de tenir l’hàbit de fixar-se en qui va escriu-
re la història que està a punt de llegir i, també, en qui va prendre 
les fotografies que està veient, diu Muñoz.

“Un estudi recent als Estats Units va analitzar articles sobre un 
tema que és competència de les dones -drets reproductius, i 
fins i tot en aquest cas va detectar que la majoria dels articles 
estaven escrits per homes”, diu. “En el fotoperiodisme, la bretxa 
de gènere és molt més àmplia”.
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Que els mitjans i els editors posin atenció en el nombre de do-
nes a les que els assignen tasques, quin tipus d’històries i on 
apareixen aquestes històries podria ser un primer pas per abor-
dar el desequilibri.

4. Quin és el meu discurs? “Desitjo realment defensar el meu 
discurs, o és mandrós o estereotípic?”, Pregunta Lara Whyte, 
periodista independent i editora de projectes especials de gène-
re, sexualitat i justícia social vertical de openDemocracy, 50.50.
Després d’haver tractat extensament qüestions de gènere i de 
violència sexual, assenyala que a moltes supervivents de viola-
ció només se’ls pregunta pel fet de la violació, i no per la seva 
opinió sobre el treball de la justícia o la resposta que esperen 
de la comunitat local i internacional, per exemple.

“Ser còmplice d’un tipus de discurs que considera a les super-
vivents d’agressió sexual només com a víctimes per a mi és 
el fracàs total d’una història periodística, fins i tot si semblen 
històries reeixides i es tornen virals”, conclou.

Aquestes quatre preguntes són sens dubte relativament bàsi-
ques i estan orientades principalment a superar biaixos inhe-
rents, però són un primer pas cap a un periodisme més just, en 

el qual la diversitat i la inclusió finalment es reconeguin com a 
part essencial d’una cobertura ètica precisa. (il·lustració: UCCI)
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Així és com Google es col·lapsarà
Per Daniel Colin James, desenvolupador / Hacke Noon

La ruptura de la pedra angular de Google. Google va fer gaire-
bé tots els diners dels anuncis. Va ser un negoci en auge, fins 
que no ho és. Així és com les coses semblaven just abans del 
xoc més espectacular que la indústria de la tecnologia havia 
vist mai.

La cerca era l’única victòria inequívoca de Google, així com la 
seva principal font d’ingressos, de manera que quan Amazon 
superava ràpidament Google com a destinació de cerca de pro-
ductes més importants, els fonaments de Google van començar 

a trontollar. Com molts van assenyalar en aquell moment, la 
indústria de la publicitat en línia va experimentar un important 
desplaçament des de la recerca fins al descobriment a mitjans 
de 2010.

Tot i que Google va protegir el seu monopoli en el mercat pu-
blicitari de la cerca morta, Facebook -el màxim competidor de 
Google en l’espai publicitari en línia- es va posar al costat co-
rrecte de la tendència i va dominar la publicitat en línia amb la 
seva publicitat de publicació nativa en-feed.

A finals de 2015, Apple, el principal competidor de Google a 
l’espai mòbil, va afegir una característica als seus telèfons 
i tauletes que permetien als usuaris bloquejar anuncis. Els 
dispositius que funcionaven amb iOS eren els responsables 
d’aproximadament el 75% dels ingressos de Google dels anun-
cis de cerca per a mòbils, de manera que, al fer aquest movi-
ment, Apple estava al mateix temps pesant de manera decisiva 
en el gran debat de bloqueig d’anuncis del 2010 donant un fort 
cop per al futur de la publicitat en línia.
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Un any més tard, a mesura que Internet va ser mòbil, també 
ho va fer bloquejar anuncis. La quantitat de persones que blo-
quegen anuncis en un dispositiu mòbil van créixer un 102% des 
del 2015 fins al 2016; a finals de 2016, s’estima que un 16% 
dels usuaris de telèfons intel·ligents a nivell mundial bloque-
gen anuncis quan navega per Internet en un dispositiu mòbil. 
El nombre era tan alt com el 25% dels usuaris d’ordinadors i 
ordinadors portàtils als Estats Units, un país que representava 
el 47% dels ingressos de Google.

Les persones amb més probabilitat de bloquejar anuncis també 
eren els demogràfics més valuosos: mil·lenaris i ingressos alts .

 

Els usuaris d’Internet havien parlat, i odiaven anuncis.
A principis de 2017, Google va anunciar els seus plans per crear 
un bloquejador d’anuncis en el seu popular navegador Google 
Chrome. El bloqueig d’anuncis de Google només bloquejaria 
els anuncis que es consideraven inacceptables per la Coalició 
per a millors anuncis, que permetia a l’empresa utilitzar el seu 
navegador web dominant per enfortir el negoci de publicitat ja 
dominant.
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Fins i tot després de fer aquest desesperat i legalment qües-
tionable moviment, ràpidament quedaria clar per a Google 
que tot i que els anuncis milloraven, els números de bloqueig 
d’anuncis continuarien augmentant. Google havia donat encara 
a més gent un petit tast del que podria semblar una experiència 
d’Internet gratuïta. L’empresa, però, va descobrir que no eren 
només els anuncis molestos el que a la gent no els agradava; 
es tractava dels anuncis, en general.

Una plataforma clau en què Google va publicar anuncis va ser You-
Tube, que va comprar el 2006 i es va convertir ràpidament en una 
de les seves entitats més grans. Però YouTube mai no va ser rendi-
ble. En un intent de combatre l’efecte dels bloquejadors de publici-
tat, YouTube va llançar un model de subscripció sense anuncis a fi-
nals de 2015, però els números de subscripció eren descoratjadors.

Els problemes ja insuperables de YouTube es van multiplicar a 
principis de 2017 a mesura que els anunciants van començar a 
sortir-ne enmig de controvèrsies d’ubicació publicitària, i els ge-
neradors de grans ingressos van començar a marxar del lloc .

Fins i tot aquells que no bloquegen anuncis s’havien entrenat 
per ignorar-los completament. Els investigadors van anomenar 

aquest fenomen “ceguesa de la pancarta “. L’anunci de baner 
mitjà es va clicar en un 0,06% de visualització , i d’aquests clics, 
aproximadament el 50% eren accidentalment.

Les investigacions van mostrar que el 54% dels usuaris van 
denunciar la manca de confiança, ja que la raó de no fer clic 
als anuncis de baners i el 33% els va considerar completament 
intolerables. Aquestes xifres van pintar una imatge bastant crua 
per a la sostenibilitat de la publicitat en línia, però especialment 
per a la posició de Google dins de la indústria.

El poderós motor de Google havia començat a grimpar
Si perdre una part important de la seva audiència i molestar 
a la resta no era encara suficientment dolent, Google tampoc 
va aconseguir avançar-se a un dels canvis més grans de la 
història de la tecnologia. Van reconèixer la importància de la 
intel·ligència artificial, però el seu enfocament va fracassar. Atès 
que el pilar de cerca de Google s’havia tornat inestable, hi havia 
una gran quantitat d’experiències en l’estratègia d’intel·ligència 
artificial de l’empresa.

El llavors director general de Google, Sundar Pichai, va predir 
el 2016 que “el proper gran pas serà que el concepte del “dispo-
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sitiu “s’esvaeixi” i que “amb el temps, la pròpia computadora, si-
gui quin sigui el seu factor de forma, serà l’assistent intel·ligent 
que ens ajudarà durant el dia. Passarem del primer mòbil a un 
primer món d’IA”. La capacitat de Google per reconèixer la ten-
dència que ve recorda a molts observadors els seus fracassos 
catastròfics a les indústries en auge de les xarxes socials i la 
missatgeria instantània.

Mentrestant, el 2014, Amazon va llançar un producte anomenat 
Amazon Echo, un petit parlant que podria estar a casa seva i 
respondre preguntes, realitzar tasques i comprar coses en línia 
en nom nostre. El ressò va ser un gran èxit. Google va llançar el 
seu producte copycat, Google Home, dos anys més tard, però 
ja era massa tard per posar-se al dia i no tenia cap estratègia 
d’ingressos clara.

Alexa, l’ajudant que va viure a l’interior de l’Eco, va ser ràpida-
ment integrat en diversos productes i serveis, i el seu model 
d’obtenció d’ingressos era clar, viable i el més important per als 
futurs. El Ressò fa que sigui fàcil demanar productes a través 
d’Amazon, i cada vegada que algú usava un Eco per adquirir 
alguna cosa, Amazon va fer diners.

Google va ampliar l’abast del seu assistent virtual creant-lo a 
Android, però tot i així no va donar resposta a com la tecnologia 
generaria prou ingressos per mantenir el repertori en expansió 
de Google d’innovacions costoses.

Els anuncis de Google es van basar en les pantalles, però la 
interacció de veu va subvertir-les totalment. Google va tractar 
breument de reproduir anuncis d’àudio amb Google Home, però 
els consumidors estaven lluny de ser receptius. Els inversors 
van començar a manifestar la seva inquietud el 2017, però Sun-
dar Pichai va dir que no els preocupessin, deixant que assu-
missin que Google utilitzaria la seva estratègia d’edat i analit-
zaria les cerques de veu dels usuaris perquè es puguin mostrar 
anuncis més adients en dispositius amb pantalles.

Alexa celebra la seva victòria sobre Google
  

Els titulars a principis de 2017 
van proclamar que “Alexa Just 
Conquered CES. The World is 
Next”. Amazon va fer que la 
seva tecnologia estigués a dis-
posició dels fabricants de ter-
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cers, posant encara més distància entre les dues companyies. 
Amazon ja havia batut Google una vegada abans, mantenint el 
54% del mercat de computació en núvol (en comparació amb el 
3% de Google) el 2016, i només era l’inici.

En el seu apogeu, Google tenia una base d’usuaris massiva 
i fidel a través d’una sorprenent quantitat de productes, però 
els ingressos per publicitat eren la cua que els tenia tot junts. 
A mesura que les xifres disminueixen, el nucli de Google va 
començar a sivilar sota el pes del seu vast imperi.

Google va ser un motor en la indústria de la tecnologia des de la 
seva entrada pertorbadora el 1998. Però en un món on la gent 
menyspreava els anuncis, el model de negoci de Google no era 
amigable per a la innovació, i van perdre diverses oportunitats 
per pivotar, en última instància, representant les seves nom-
broses i grans ambicions. Projectes insostenibles. La innovació 
costa diners, i la principal seqüència d’ingressos de Google ha 
començat a assecar-se.

En pocs anys, Google havia passat d’un verb divertit i comú a 
recordar la rapidesa amb què un gegant pot caure.  (Il·lustració: 
Mandela Smith)
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D’esquena als lectors
Per Gabriel Jaraba, professor universitari / bloc de l’autor

Els historiadors de la premsa del futur immediat estudiaran 
l’actitud dels diaris impresos de Madrid quan van rebre d’ungles 
al setè president del Govern de la democràcia, Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón, secretari general del Partit Socialista Obrer 
Espanyol. I en fer-ho, es sorprendran en veure que cap d’ells 
va considerar notícia de portada la fotografia del flamant primer 
ministre prometent el seu càrrec sense tenir al davant un cru-
cifix i una Bíblia. Van adoptar, potser sense ser-ne conscients, 
l’actitud del president sortint quan va marxar mirant els bancs 
d’escons a l’anar-se’n a mitja sessió de moció d’investidura en 

actitud d’ aquí us quedeu. Però els diaris no poden encongir-
se d’espatlles i donar l’esquena als lectors quan un fet no els 
agrada, perquè es deuen a ells i només a ells; a i del mitjà de 
comunicació que considera oposició al seu propi públic.

La premsa impresa espanyola d’avui, en la seva gairebé to-
talitat, és del tot inviable en termes econòmics, d’audiència i 
empresarials. Creuen els seus administradors que els fan mal 
les xarxes socials d’internet i els suposadament inextricables 
gustos del públic, quan aquest s’ha regit sempre pel de sem-
pre: la gent fa cas del que li interessa, del que té alguna cosa 
a dir-li que consideri significatiu. No ha estat internet el que ha 
produït el desballestament econòmic de la premsa espanyola 
sinó les curses embogides produïdes fa alguns anys al voltant 
de la televisió-Sogecable, Antena 3 i coses així- en què es van 
fondre els guanys obtinguts amb els diaris. Ironies de la vida, 
aquell model de televisió entra ja en progressiva obsolescèn-
cia i els que han acabat fent-se amb el botí han estat holdings 
estrangers que actuen com duopoli, mentre que la empresa es-
panyola no té res a dir davant el desenvolupament tecnològic i 
estratègic de les noves plataformes de televisió de pagament. 
Els lectors abandonen la premsa perquè no els interessa, no 
els agrada i creuen que no els serveix. A la premsa li correspon 
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guanyar-se el seu interès, i no és una altra la seva tasca. Però 
les empreses periodístiques estan entretingudes amb altres as-
sumptes.

La premsa espanyola és propietat, en última instància, dels 
bancs que han assumit els seus deutes, i aquests mantenen 
en suspens a les empreses periodístiques orientant cap a una 
o altra estratègia política d’acord amb interessos que no són 
els dels lectors ni de la ciutadania en general. En els últims 
anys hem vist que s’ha produït una concentració dels mitjans 
al voltant de posicions que podríem qualificar de dretanes sent 
benvolents i qualsevol observador mínimament moderat po-
drà constatar que un repàs de les seves publicacions llança 
un aroma suaument reaccionari. Els mitjans digitals, que ha-
guessin pogut aportar innovació o almenys certa renovació 
són en general pamflets partidaris directament subvencionats 
per fons la procedència dels quals més val la pena, per caritat 
cristiana, dir-los opacs. No hi ha futur ni en la premsa impre-
sa ni en la digital, llevat de certs mitjans aïllats que s’entesten 
a fer periodisme, com Eldiario.es o Público i alguns altres. La 
premsa espanyola d’avui dia és un conglomerat de diaris de 
partit o d’interessos fragmentats interessats a provocar certs 
estats d’ànim polítics que ha respost, al camp mediàtic, a un 

projecte de dretanització de la societat en general. En la meva 
tesi doctoral “De què parlen els periodistes espanyols a Twitter” 
demostro l’extremada polarització ideològica dels professionals 
al voltant de un món ideològic i ideologitzant que és molt re-
duït i limitat al que anomeno “el Madrid periodístic institucio-
nal” en què no s’adverteixen senyals de innovació ni d’obertura 
d’horitzons.

La recepció del nou govern per part d’aquest món mediàtic, feta 
a contracor, mostra no només les dificultats del sector per obrir-
se a una nova realitat sinó el recel que sent davant la possibi-
litat de veure’s privat de certs al·licients econòmics i institucio-
nals amb els quals s’ha vingut sentint com peix a l’aigua. Falta 
saber ara si el redisseny institucional que pot desprendre’s del 
canvi accelerarà unes transformacions necessàries en la prem-
sa o accelerarà una obsolescència informativa que es percep 
ja com factual en el simple fet que els diaris espanyols d’avui 
s’elaboren i es difonen d’esquena als lectors i per tant, del futur 
més immediat. (Il·lustració: eldiario.es)
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