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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Difondre fake news pot tenir conseqüències penals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Congrés d’INMA a Amsterdam: Deu tendències per a mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
Perquè els mòbils dominaran els mitjans de comunicació per a l’any 2020

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La cerca i les xarxes socials impulsen el 67% del creixement publicitari per a l’any 2020

NOVES EINES
Les claus per treure tot el partit a Google i dominar internet

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Han guanyat els nadius digitals la davantera informativa?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Foscor i fred de tardor per als mitjans de comunicació
TRIBUNA: Efectes sobre la llibertat d’expressió de la Directiva europea de drets d’autor
ENTREVISTA: Alfonso Méndiz: La nostra és una professió que pot canviar el món, omplir-lo d’esperança
ANÀLISI: El binomi del futur
DOSSIER: La transformació del Washington Post, cinc anys després
OPINIÓ: Com s’ha forjat el periodisme del segle XXI (i quin futur li espera)
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Difondre fake news pot tenir 
conseqüències penals
Per Prnoticias

Aquest 27 de setembre es compleix el 20 aniversari del naixe-
ment de Google, la companyia que s’ha convertit en el gegant 
de la recerca d’informació a Internet. Aquest motor recopila tot 
tipus d’informació i en cap cas verifica la seva autenticitat, tas-
ca que recau en l’autor de la informació, de manera que no 
és difícil caure en les xarxes d’informació falsa, o fake news, 
navegant pel cercador.

Els experts legals de DAS assegurances asseguren que les 
mentides news són una nova amenaça per a la ciberseguretat, 
ja que són usades per cibercriminals per a infectar dispositius, 
així com un dels principals riscos reputacionals per a qualsevol 
companyia o institució.

L’afectació d’aquest tipus d’informació ha arribat fins a tal punt 
que el mateix Donald Trump va afirmar a finals d’agost que bus-
caria la manera de limitar la propagació de fake news a través 
de les xarxes del gegant en línia. De fet, a la Xina el Govern ja 
ha aplicat una normativa per castigar els que difonguin rumors 
polítics, i abandera una de les majors censures als internautes 
a nivell mundial.

No només Google, sinó que en altres pàgines d’Internet com 
Facebook segueixen la mateixa línia. Mark Zuckerberg, en la 
seva declaració davant el Senat dels Estats Units a l’abril de 
2018, va reconèixer que s’havien creat 80.000 publicacions fal-
ses que van arribar a 126 milions de nord-americans a través 
de la seva xarxa social.

Aquest fenomen, en l’era de la híper-connectivitat, és especial-
ment alarmant si es té en compte que, d’acord amb l’Institut 
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Tecnològic de Massachusetts i el seu informe The spread of true 
and false news online, aquestes notícies tenen fins a un 70% 
més de probabilitats de ser compartides que les verídiques, 
propagant més ràpid i arribant a una major audiència. D’altra 
banda, segons una investigació duta a terme per BuzzFeed, 
les fake news publicades amb anterioritat a les eleccions nord-
americanes van tenir més interaccions a Facebook que les de 
mitjans prestigiosos com el New York Times, Washington Post 
o NBC News.

“Tan important és la verificació de notícies com la reconstruc-
ció de la confiança en els mitjans de comunicació i això és 
responsabilitat de tots” asseguren els experts legals de DAS 
Assegurances. Adverteixen, així mateix, sobre la importància 
d’aprendre a distingir les notícies falses de la informació verifi-
cada. “Cal estar especialment atents a qui signa la notícia, les 
fonts, i el to de la notícia”, asseguren.

Segons aquests experts legals, pot ser delicte la difusió 
d’informació no certa “que persegueixi el dany sobre la imatge 
o reputació d’una persona o entitat”, és a dir, quan topa amb els 
drets d’altres persones. En aquests casos, “aquesta difusió pot 
suposar la comissió o bé delicte d’injúries, quan intencionada-

ment es menyscaba la fama o reputació d’una altra persona, o 
bé de delicte de calúmnia, quan s’ha imputat a una altra perso-
na un delicte, amb coneixement de la seva falsedat, i/o temerari 
menyspreu cap a la veritat”, asseguren. El delicte d’injúries pro-
pagades de manera pública està penat amb la pena de multa 
de sis a catorze mesos, conforme a l’art. 209 del Codi Penal. 
Per la seva banda, el delicte de calúmnies propagades de ma-
nera pública està penat amb penes de presó de sis mesos a 
dos anys o una forta multa, conforme a l’art. 206 del Codi Penal.

En el cas de mentida news amb missatges d’alarma, atemp-
tats terroristes o catàstrofes, les quals impliquen situacions de 
perill per a la societat o fan necessari l’auxili i l’activació dels 
serveis d’emergència; l’afirmació falsa o la simulació podria ser 
constitutiva de delicte de desordres públics en base a l’article 
561 del Codi Penal. En aquest cas, el presumpte delinqüent 
s’enfrontaria a penes de tres mesos a un any de presó o multes 
de fins a 18 mesos.

D’acord amb els experts de DAS Assegurances és fonamental 
consultar sempre fonts oficials, ja que “només un 14% de la 
població detecta les notícies falses, tot i que creuen fer-ho 6 
de cada 10 receptors. La seva verificació es fa necessària en 
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una era digital d’hiper-transparència, però que també per això 
és un context de major vulnerabilitat “, asseguren. (Foto: The 
Daily Reckoning)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018
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Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

JULIOL
ICAP 2018
23 - 27/07    
26ª Conferència Internacional de 
Física Atòmica

SETEMBRE
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica. 
Puebla (Mèxic)

GASTECH
17 - 20/09
Congrés i Exhibició sobre Gas 
i Gas liquat

GLOBAL POWER & ENERGY 
EXHIBITION - GPEX
17 - 20/09    
Esdeveniment Global sobre 
Energies

EXPOHOGAR - BCNJoya
22 - 25/09   
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SMART CITY EXPO JAIPUR 
CONGRESS
26 -28 /09   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Jaipur (Índia)
COSMETORIUM
26 - 27/09    
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

ARNOLD CLASSIC EUROPE
28 - 30/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

OCTUBRE
EFINTEC
03 - 04/10
Exposició i Fòrum de les 
Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

BARCELONA TATTOO EXPO 
05 - 07/10    
Convenció Internacional del 
Tatuatge de Barcelona

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

HEALTHIO 
16 -18/10   
Congrés d'Innovació en Salut

IN(3D)USTRY
16 -18/10   
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
16 - 18/10
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

QATAR MOTOR SHOW 
16 - 20/10   
Saló de l'Automòbil. Doha 
(Qatar)  

AUTO RETRO
18 - 21/10   
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció 

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

NOVEMBRE
SALÓ DEL MANGA 
01 - 04/11
Saló del Manga i l'Anime

EXPOMINER
09 - 11/11
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
13 - 15/11
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
13 - 15/11    
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IWATER BARCELONA
13 - 15/11   
Saló Internacional del Cicle 
Integral de l'Aigua

IBTM WORLD
27 -29 /11   
Saló de la Indústria de Viatges 
de Negocis, Congressos i 
Incentius
BARCELONA GAMES WORLD
29/11 - 02/12    
Saló del Videojoc i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
30/11 - 09/12    
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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Congrés d’INMA a Amsterdam: 
Deu tendències per a mitjans de 
comunicació
Per INMA Events

La International News Media Association (INMA) ha realitzat a 
Amsterdam un congrés en el qual ha reunit destacats espe-
cialistes per analitzar les tendències que vénen en els mitjans 
de comunicació. El moderador de part de les conferències que 
s’han desenvolupat a la capital dels països Baixos, Robert Whi-
tehead, ha sintetitzat les deu que més rellevància van tenir en 
el congrés.

1. Cap als murs de pagament dinàmics o personalitzats.- Es-
tem (finalment) entrant en l’era de la personalització llargament 
promesa i hi ha molt bons exemples d’això, com ara productes 
com Faz i butlletins com Blendl’s), el màrqueting personalitzat 
o la personalització de publicitat en línia. Tota aquesta perso-
nalització porta inevitablement a que vagin deixant de banda 
els murs de pagament purs i anem cap a murs de pagament 
personalitzats o dinàmics.

2. Cap a un registre nacional únic.- Cal anar cap a una con-
centració que permeti que un usuari pugui almenys navegar 
entre capçaleres nacionals i donar-se d’alta en serveis (paga-
ment per continguts o comerç electrònic), sense necessitat de 
registrar-se en cada diari o mitjà. Parlem d’un ID nacional. Hi 
ha exemples com l’ID nacional de Suïssa (Swiss ID), i altres 
iniciatives similars en alemany, suec i noruec.

3. Acords entre mitjans per sumari la publicitat nativa.-  Les 
empreses de mitjans de comunicació poden expandir l’impacte 
del seu contingut publicitari natiu, implementant una xarxa 
amb altres editors digitals (com una aliança de repartiment 
d’ingressos) per crear una escala major. Wayne Parker Kent,  
l’editor en línia més gran d’Holanda, és un exemple d’això.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.inma.org/blogs/conference/post.cfm/ai-driven-strategies-at-ringier-faz-increase-revenue-brand-loyalty?utm_source=Laboratorio+de+Periodismo&utm_campaign=704ff11ef7-EMAIL_CAMPAIGN_02102018&utm_medium=email&utm_term=0_d18e8a4e41-704ff11ef7-114108569
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=c03cd18aac&e=f2b73298ea
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4. Definir molt bé què s’és.- “Lluita per la cultura que vols (com 
Bonnier mostrà al congrés) o la cultura sempre lluitarà contra el 
que vulguis”, indica Robert Whitehead en la seva síntesi. “Posa tant 
èmfasi tant en la transformació de la cultura (The Telegraaf) com 
en la transformació del producte i les ofertes dels consumidors.

5. Innovació narrativa.- Les armes i les tàctiques per a la pro-
pera revolució narrativa estan sent ja desplegades amb èxit en 
alguns diaris. S’està encara molt lluny d’utilitzar les possibilitats 
que ofereix el món digital. Encara es viu en molts casos en una 
cultura heretada de l’imprès. Cal usar formats i estils adaptats 
específicament a cada plataforma i als seus segments de lec-
tors de destinació (exemples: VG Norway, Vice Netherlands, 
Sata24). A més, cal fer un seguiment de l’impacte del tema so-
bre les audiències objectiu per aprofundir en el compromís 
del lector  (Newsday, USA Today Network, Ringier).

6. Dades de primera qualitat.- El canvi de privacitat que ha 
implicat el GDPR de la UE “ha fet un gran favor als mitjans de 
comunicació en crear un valor extrem a partir de les dades de 
primera qualitat dels nostres lectors, de forma voluntària (JP/
Politiken Hus). a més, cal obligar a les seves agències de mi-
tjans a convertir-se en agnòstics de la tecnologia per ajudar a 

eludir el blackbox de Google, on l’inventari d’anuncis que ven 
directament el gegant de la tecnologia té un major rendiment 
que l’inventari dels editors” .

7. Saber explicar que el periodisme cal.- Les notícies falses 
han creat una oportunitat única perquè els mitjans de comuni-
cació clàssics s’enforteixin i tornin a afirmar el que represen-
ten per a la societat. El públic prefereix les marques amb un 
propòsit social autèntic i fort que contribueixi al seu benestar 
(The Economist). “Alineeu les percepcions internes i externes 
d’aquesta proposició de valor en cada aspecte del negoci (Poli-
tiken). Per estar ferm, expressant les seves idees de valor per-
suasivament, perquè el públic decideixi comprar-lo. Això és el 
que han fet els diaris amb subscripcions digitals més reeixides”.

8. Híbrid nacional/local.- S’està veient un augment de relle-
vància en els productes que uneixen el regional i el nacional 
com per exemple en Persgroep, que als Països Baixos està 
publicant híbrids únics de la seva capçalera popular amb els 
seus productes impresos regionals en ciutats clau. “Això ajuda 
a enfortir el valor del lector i el resultat final de les dues publi-
cacions. Exterior del diari és principalment nacional; l’interior 
tot regional; les pàgines avançades són una barreja perfecta 
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https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=1d18893868&e=f2b73298ea
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https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=badb3e0648&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=bb3b92f038&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=4c3e81dbb7&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=4c3e81dbb7&e=f2b73298ea
https://laboratoriodeperiodismo.us5.list-manage.com/track/click?u=b20b90b05a3c86f8e82b34bdc&id=94f2ea3e7e&e=f2b73298ea
https://www.persgroep.be/
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d’històries, editades localment. Cada article es ven sota la mar-
ca local “. En una època de glocalització, arribar a acords que 
permetin ser locals i nacionals alhora és de gran valor.

9. Estratègies de pagament per continguts.- Molts dels murs 
de pagament s’estan aixecant sense comptar amb un veritable 
especialista en desenvolupament d’audiència i paywall. És una 
ciència que obliga a contractar i tenir la gent més preparada i 
amb més experiència. La tendència és, en tot cas, la de simpli-
ficar els registres, treballar molt bé les notícies que poden ser 
disparadors de conversió de pagament per contingut, i optimit-
zar els preus de subscripció, i personalitzar els paquets, termi-
nis, el servei al client i els mètodes de pagament, entre moltes 
altres iniciatives estratègiques.

10. Poden tornar els inversors.- El canvi d’un model de ne-
goci basat en la publicitat (que no depèn tant del periòdic i per 
tant la seva evolució és incerta) s’ha basat en els ingressos per 
audiència, s’ha globalitzat, i alguns inversors que havien donat 
l’esquena als mitjans de comunicació tornen a estar interessats 
a entrar en el negoci. Cal saber aprofitar aquests fluxos per 
invertir en el desenvolupament del periòdic per aconseguir ren-
diments positius. (Foto: INMA)

La venda de Zeta es torna a encallar i 
la banca pren la tutela
Un cop més, el procés d’operació del grup Zeta ha tornat a en-
callar. Les altes pretensions presentades per Antonio Asensio, 
que ja a l’estiu van portar a Prensa Ibérica a trencar les nego-
ciacions, han acabant esgotant la paciència de Vocento. Un nou 
contratemps que dificulta encara més el procés de venda de la 
majoria accionarial de la companyia catalana.

Fonts implicades en l’operació han explicat que Vocento, conside-
rat el principal interessat per molts, s’ha retirat de la licitació davant 
les exigències econòmiques de Zeta, que gairebé un any després 
segueix sense baixar el preu de venda dels 50 milions d’ euros. No 
veu raonable la quantitat que demana per El Periódico de Catalun-
ya, Sport, sis diaris regionals i una dotzena de revistes.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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A més de superar en més del doble l’oferta presentada en el 
seu moment per l’editora d’ABC, l’import es considera comple-
tament fora de mercat tenint en compte el deteriorament sofert 
pel grup en aquest temps i les contingències financeres. Tant en 
els seus comptes, cada vegada més agreujats, com en la seva 
estructura, on fa mesos va decidir tancar les revistes Interviú i 
Tiempo. Per si fos poc, també va executar un ERO que ha segat 
les redaccions d’El Periódico i Sport a la meitat.

Amb la renúncia de Vocento, quedaria en joc Prensa Ibérica 
i Jaume Roures. No obstant això, malgrat haver preguntat de 
forma individual per algun actiu, cap ha presentat una oferta 
en ferm. Precisament per l’escull del preu, al qual cal sumar la 
demanda d’Asensio de ser nomenat vicepresident executiu de 
l’entitat resultant, càrrec que aniria acompanyat d’un sou més 
alt que que té en l’actualitat. .

A la vista d’aquest nou revés, la banca ha optat per prendre la 
tutela de l’operació per a tractar de donar-li carpetada el més 
aviat possible. Ja ha transmès a Asensio que prendrà les reg-
nes per evitar el concurs de creditors, que és cap a on es diri-
geix la companyia. Caixabank és un dels principals interessats 
en accelerar aquest procés, donada la seva exposició. L’entitat 

catalana forma, al costat del Banc Popular, Sabadell i BBVA, 
el grup de principals creditors de Zeta. D’acord amb l’acord de 
refinançament assolit a l’estiu de 2017, el grup hauria de pagar 
un crèdit de 100 milions d’euros abans de 2025. (Font: Dircomfi-
dencial – foto: Expansión)

Aprovada la nova normativa 
audiovisual a Europa 

El Parlament Europeu ha aprovat en sessió plenària la directiva 
revisada sobre els serveis de mitjans audiovisuals (AVMSD, per 
la sigla en anglès). Com a part de l’estratègia pel mercat únic 
digital, aquestes noves normes tenen l’objectiu de crear un en-
torn reglamentari més just per al conjunt del sector audiovisual, 
inclosos els serveis a la carta i les plataformes per compartir ví-
deos. Les normes donen suport a les produccions audiovisuals 
europees i garanteixen la independència dels reguladors audio-
visuals, reforcen la protecció dels menors i consoliden la lluita 
contra el discurs de l’odi en tots els continguts audiovisuals. 

La nova directiva garanteix que hi hagi un 30% d’obres euro-
pees als catàlegs a la carta. També manté el principi del país 
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d’origen com a pedra angular de la normativa audiovisual de la 
UE i precisa de manera més clara les normes dels Estats mem-
bres aplicables a cada situació. A partir d’ara, tots els operadors 
formaran part d’un entorn normatiu més just, en el qual els eu-
ropeus, especialment els infants, estaran millor protegits contra 
els discursos d’odi i els continguts perjudicials, i on les produc-
cions europees es podran desenvolupar”. El Consell de la UE 
adoptarà la directiva durant les properes setmanes, abans de 
la seva entrada en vigor d’aquí a final d’any. Un cop les noves 
regles s’hagin adoptat oficialment, els Estats membres disposa-
ran de 21 mesos per transposar-les a la seva legislació nacio-
nal. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La UE permet als estats igualar l’IVA 
de les publicacions en paper i digital

El Consell de Ministres de la Unió Europea va aprovar aquest 
dimarts la proposta de la Comissió que permet acabar amb el 
tractament fiscal desigual de les publicacions en paper i les 
electròniques. A partir d’ara, els estats que vulguin podran 
unificar el tipus d’IVA en dos formats de publicació. Entre els 
beneficiats es troben les companyies que compten amb dia-

ris i altres publicacions digitals que fins ara estaven gravades 
obligatòriament al tipus normal. Des d’ara, i és decisió de cada 
estat, se’ls podrà aplicar el tipus reduït, superreduït o zero (en 
el cas d’Espanya, el 8%, el 4% o el 0%).

Quan ho aplicarà l’Estat espanyol?. L’Associació de Mitjans 
Impresos (AMI) ha emès un comunicat en el qual, a més de 
mostrar la seva satisfacció per la decisió de l’Ecofin de donar 
llum verda a la modificació de l’actual Directiva comunitària que 
permetrà als Estats membres aplicar tipus d’IVA més baixos, o 
fins i tot nuls, a les publicacions electròniques, e-books, diaris i 
revistes en línia, sol·licita al Govern espanyol que apliqui amb 
la major celeritat les mesures necessàries per reduir el tipus 
d’IVA a les publicacions digitals espanyoles. Actualment, el fisc 
espanyol grava les publicacions digitals amb un 21% enfront 
del 4% del paper. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Gal·les del Sud, sense diari i sense 
possibilitats

  
Newsquest està tancant Campaign, el diari gratuït de Gal·les, 
a causa dels reptes causats per l’”impacte significatiu” a la in-
dústria causat per la “revolució digital”, segons l’editora. El diari 
setmanal de la Campaign, que inclou les àrees de Caerphilly i 
Blackwood, al sud de Gal·les, en dues edicions, ha estat imprès 
durant més de 20 anys.

No obstant això, Newsquest ha dit que no té “un futur sostenible 
per imprimir”, i va anunciar en un missatge al director del diari 
de la setmana passada que seria l’últim número del rotatiu. La 
carta diu, textualment: “Campaign es va llançar quan la impres-

sió era aclaparadorament el mitjà més eficaç per a la publicitat 
local i la principal font de notícies locals. Malauradament, això 
ja no és el cas. La nostra indústria està enmig d’una revolució 
digital que està tenint un impacte significatiu en tot el que fem 
i en la nostra forma d’operar. Per tant, hem de tancar”. (Font 
Press Gazette – foto: Mediatel)

Vocento compra del Grup GSR-
Produccions de Gastronomia

SLVocento ha adquirit el 100% del Grupo GSR-Produccio-
nes de Gastronomia, SL, empresa dedicada a l’organització 
d’esdeveniments, promoció i comunicació dins el sector de la 
gastronomia, enologia, hostaleria i restauració. Amb aquesta 
operació, que s’emmarca dins de l’estratègia de diversificació 
del grup, Vocento reforça encara més la seva presència en el 
sector de la gastronomia, on l’any passat va adquirir la Societat 
organitzadora de Madrid Fusión. A més, la implicació de la com-
panyia en aquest àmbit ha estat sempre present a través de la 
publicació de continguts editorials especialitzats i prop d’una 
trentena de esdeveniments que organitzen les capçaleres del 
grup, entre els quals es troba el Congrés Internacional Sant 
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Sebastià Gastronomika - Euskadi basque Country de El Diario 
Vasco.

Fundat a Barcelona el 1994 per Roser Torras i amb una estruc-
tura actual de dotze treballadors, el Grup GSR és l’editor de la 
revista gastronòmica digital 7 Caníbales, que ha rebut aquest 
any el Premi Nacional de Gastronomia. Així mateix, organitza 
diversos esdeveniments populars entre els quals destaquen 
la fira gastronòmica Mercat de Mercats, activitat organitzada 
a Barcelona amb la finalitat de donar a conèixer els diferents 
mercats de la ciutat i Tast a la Rambla, projecte gastronòmic 
que té l’objectiu d’apropar l’alta gastronomia als ciutadans bar-
celonins.

La compra suposa per a Vocento la incorporació d’una marca 
de prestigi dins l’àmbit de la gastronomia així com de nous es-
deveniments, a més d’un know-how que permetrà a Vocento 
oferir altres serveis i augmentar la seva presència a Catalunya. 
(Font: Vocento.com)

El periòdic Malarrassa, cada 15 dies
A partir d’aquest mes d’octubre, la publicació en paper associa-
da a l’AMIC, Malarrassa passarà a tenir una nova edició cada 
15 dies, és a dir que enlloc de ser un periòdic mensual, serà 
quinzenal. Malgrat el canvi, les edicions seguiran sent gratuïtes 
i els lectors les trobaran als punts habituals de distribució de 
Terrassa.

Des del començament de la seva trajectòria, ara fa quatre anys, 
es volia que Malarrassa fos una publicació setmanal, una fita 
que s’anirà aconseguint poc a poc. Per ara, l’edició serà quin-
zenal amb l’objectiu de guanyar presència als carrers del terri-
tori així com seguir creixent com a mitjà de comunicació, co-
mençant per una ampliació de l’equip redactor i optant per més 
col·laboracions per oferir una informació més rigorosa i crítica. 
Així mateix, és important analitzar la realitat social i acostar-se 
a la gent, les entitats i els moviments del municipi.

Així doncs, les properes dates de publicació del Malarrassa 
són: 5 d’octubre, 19 d’octubre, 2 de novembre, 16 de novembre, 
30 de novembre i 14 de desembre.
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Viva la Vida, nova revista
Toñi Moreno, presentadora de Viva la Vida, un dels programes 
amb més èxit de la televisió, es converteix en la protagonista 
de la seva pròpia revista, Viva la Vida, de la mà de Semana. El 
primer número de la revista oficial del programa Viva la Vida 
surt a la venda els dilluns, amb periodicitat mensual

La periodista afronta un nou repte professional i personal amb 
el llançament d’aquesta revista, de la mà de l’editorial de la 
revista Semana. La nova publicació disposa d’espai per a la 
moda, la bellesa, la salut, l’oci i molt més. L’editora diu que es 
tracta d’una aposta per tractar els temes de més.
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Perquè els mòbils dominaran els 
mitjans de comunicació per a l’any 
2020
Per Caroline Scott / Journalism

“En els propers tres o quatre anys anem a veure una explosió 
exponencial en diversos fronts que tindran un impacte massiu 
tant en el telèfon intel·ligent com en la seva vida quotidiana”, 
va dir Glen Mulcahy, responsable d’innovació, RTÉ Tech, en 
la darrera reunió de Mojo (periodisme mòbil) a Londres el 16 
d’agost.

Les redaccions de mitjans adverteixen que no veuen la tecnolo-
gia com a lineal, sinó que com un mitjà en evolució ràpida que 
canviarà els fluxos de treball i la producció a una escala més 
àmplia, tot fent saber  perquè creu que el mòbil dominarà els 
mitjans de comunicació en només tres anys.

“El poder de processament s’està fent més ràpid, més barat i 
molt més potent”, va dir Mulcahy, recordant als assistents que 
el telèfon intel·ligent a la butxaca és molt més poderós que 
l’ordinador amb que la NASA solia posar un home a la lluna. “Si 
tot el que fas amb ell en aquest moment és un tweet, envia el 
correu electrònic ocasional i et pren el compte, estàs conduint 
un Ferrari en primera velocitat”.

La capacitat d’emmagatzematge creix
“Un dels més grans desafiaments amb el periodisme mòbil fins 
a la data s’ha quedat sense espai”, va dir Mulcahy, assenyalant 
que els periodistes que utilitzen els seus telèfons per disparar 
en HD i 4K han tingut problemes en aquest camp, sovint han de 
passar molt de temps la transferència de contingut a discs durs 
més grans a mitja sessió. “Però això gairebé es converteix ara 
en un argument insignificant”.
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De fet, SanDisk ja ha llançat una targeta microSD que pot em-
magatzemar fins 200 GB en ella. “Hem arribat al punt en què 
tenim problemes per omplir l’emmagatzematge disponible, ja 
sigui localitzat al vostre dispositiu o basat en un núvol”.

A més, els telèfons intel·ligents ara poden disparar en 4K, una 
resolució quatre vegades superior a la d’alta definició, i els con-
sumidors es veuen obligats a comprar televisors 4K a prova de 
futur. “Però molts emissors continuen servint la definició estàn-
dard, en canvi, però, podem gravar, editar i compartir continguts 
4K des dels nostres telèfons intel·ligents”, va dir. Les emissores 
encara no estan preparades per a això, va afegir: si anessin a 
migrar a una ruta de transmissió 4K, necessitaríem una enorme 
i costosa infraestructura.

“Molt ràpidament, probablement veurem a Apple llançar un 
Apple TV de 4K, de manera que puguis transmetre aquest con-
tingut a la teva televisió de súper-alta resolució a la teva llar, 
sense passar per la cadena de difusió: per mi com a emissora, 
això és fora una proposició molt espantosa”.

Mulcahy va explicar que les marques ara estan impulsant els 
seus propis curtmetratges, i més i més periodistes estan aga-

fant els seus telèfons, saltant endavant, rodant i editant les se-
ves pròpies històries al mòbil. “Els miro a la pantalla i no els 
pregunto què s’ha disparat, només creiem que la història és 
atractiva, si el narrador s’hi dedica”.

Fins i tot les càmeres de 360 graus han evolucionat enorme-
ment en els últims dos anys, amb els consumidors ara capaços 
d’adquirir programari de factura pròpia a una fracció del cost, 
tant per a usuaris d’Android com per a Apple.

“4K marcarà la diferència en l’espai de VR, ja que el proble-
ma amb la realitat virtual en aquest moment, si esteu utilitzant 
un telèfon intel·ligent a l’espectador d’una pantalla monobloc, 
és que quan col·loqueu la lupa, estem ampliant els píxels a la 
pantalla, de manera que la qualitat de la vostra experiència és 
relativament baixa.

5G i Internet of Things
“Cal ser honestos i afirmar que el 2020, la major part d’Europa 
comptarà amb la xarxa de telefonia mòbil de pròxima genera-
ció: 5G, que està entrant fort i ràpid, i ja hi ha llocs de butxaca 
a tot Europa que permeten provar-ho”, afirma Mulcahy. “Hi ha 
tota una sèrie de beneficis, el volum, la velocitat, la latència 
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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.

AMIC_INFORMATIVO_188x122_Media_Endesa2017_GENÉRICA_TR_AD_CAT_6.indd   1 16/4/18   13:51



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

més baixa i el fet que en realitat pot tenir poca potència, tot això 
influirà en l’ús del mòbil”.

Mulcahy va explicar que 5G és el proveïdor clau per Internet of 
Things, amb empreses de telecomunicacions que esperen veu-
re una explosió en el nombre de dispositius a les seves xarxes, 
connectats en temps real.

“Els joves no tenen televisions i no fan una maldat sobre la in-
fraestructura de difusió, l’únic que els interessa és el contingut 
i no es preocupen per com es crea aquest contingut, es tracta 
d’una història interessant. El mòbil funciona molt bé amb aquest 
públic, i es pot veure a través de les mètriques de Facebook i 
YouTube, que es dediquen activament a crear contingut”.

La tecnologia intel·ligent avança
Els telèfons intel·ligents ara poden donar als seus propietaris la 
capacitat d’utilitzar la realitat augmentada, una tecnologia que 
superposa una imatge generada per ordinador a la vista d’un 
usuari del món real, a través del seu telèfon.

“No crec que el telèfon sigui la millor manera de consumir 
aquest contingut, perquè heu de mantenir el vostre telèfon per 

veure les coses, encara no podeu interaccionar-hi”, va dir Mul-
cahy, afegint que creu que aquesta tecnologia esdevindrà més 
adequat a l’experiència mòbil en els pròxims tres anys. (Gràfic: 
Silicon Luxembourg)

La nova Llei de de protecció de dades 
arribarà abans de final d’any

Així ho va defensar aquest dimarts Francisco Martínez Váz-
quez, diputat del PP a la Jornada sobre el Reglament General 
de Protecció de Dades (RGPD) de la MKT i la FEDE “que el risc 
que més preocupa a la gent és l’ús fraudulent de les dades per-
sonals”. Per Ernesto Muñoz, advocat de Picón & Associats: “La 
paraula que millor defineix com s’han enfrontat les empreses al 
nou reglament és ansietat”.

L’Associació de Màrqueting d’Espanya ha organitzat amb La 
FEDE (Federació d’Empreses de Publicitat i Comunicació), i 
amb la col·laboració de Madrid Fòrum Empresarial i Equmedia, 
la Jornada sobre el Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD) que, sota el nom “Bases de dades i negoci passat el 
25 de maig... i el que queda per arribar”, ha comptat amb la 
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veu d’experts per aprofundir sobre aquesta nova normativa i les 
conseqüències per a usuaris i empreses.

Sobre el Mercat Únic Digital, a la primera taula rodona es van 
tractar els fonaments de la reglamentació europea de protecció 
de dades. Jesús Rubí, adjunt al director de l’Agència de Protec-
ció de Dades, i veterà en el lloc, va explicar que es tractava d’ 
actualitzar la normativa a internet, i fer-la extensiva a tot Europa 
harmonitzant el model i la capacitat de supervisió en tots els 
països.

Quant als mitjans de comunicació, Libe Bilbao, directora ge-
neral comercial d’El Confidencial, va defensar que els usuaris 
responguin a cada mitjà quina informació volen proporcionar 
i no ho homogeneïtzi el navegador. “No és just que decideixi 
el navegador que tots els mitjans tenen la mateixa credibilitat 
perquè no és així, ni l’usuari és lector de tots per igual”, va rei-
vindicar. (Font: asociacionmkt)

Última oportunitat: els editors 
alemanys s’uneixen per combatre el 
duopoli

La batalla pels inicis del consumidor es troba a Europa amb 
Alemanya liderant el càrrec. En dues setmanes, una aliança de 
20 empreses de mitjans de comunicació, comerç electrònic i 
agències ISP a Alemanya llançarà oficialment un producte uni-
ficat d’accés al consumidor, creat per oferir al consumidor un 
control total de la seva privadesa de dades i configuracions de 
consentiment, que ara són més estrictes en virtut de les dades 
generals Reglament de protecció. El concepte és que qualsevol 
usuari que creï un inici de sessió s’assignarà un centre de con-
figuració de privadesa centralitzat que puguin gestionar i que 
funcionarà en tots els llocs i propietats digitals dels socis.
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“Aquesta és l’última oportunitat del mercat europeu de canviar 
aquest [desequilibri]”, va dir Sven Bornemann, ex membre del 
consell de l’associació alemanya de màrqueting en línia AGOF, 
que ha estat nomenat conseller delegat. “Amb el domini de 
Google i Facebook, les dades d’usuaris s’aparten als jardins 
emmurallats i surten del mercat alemany, és a dir, els editors i 
les agències ja no poden utilitzar aquestes dades”. Encara que 
l’aliança està actualment formada per empreses alemanyes, el 
pla és obrir-lo a tot Europa, començant pels socis que ja tenen 
oficines fora d’Alemanya. (Font i foto: Digiday)

Informe IAB Europe: dimensionament 
del mercat programàtic europeu 2017

L’Informe europeu de di-
mensionament del mer-
cat programàtic elaborat 
en col·laboració amb IHS 
Markit revela que el mer-
cat total de publicitat gràfica programàtica a Europa va expe-
rimentar un any de creixement de dos dígits que va superar el 
27,1% fins als € 12.000 milions el 2017.

Pel que fa a aquest creixement, el 62% de la despesa en pu-
blicitat de visualització europea es va transmetre de forma 
programàtica en 2017. El mòbil continua sent el format “més” 
programàtic, ja que més del 80% dels mòbils es transmetien 
mitjançant programació mentre es captura el vídeo: el 74,1% 
del vídeo es transmetia mitjançant programació. A més, el vídeo 
programàtic és la força del creixement, ja que ha experimentat 
un creixement del 64,6% seguit del mòbil programàtic en un 
53,2%. Tot i que la CEE encara és petita, segueix guanyant pes 
i creix un 65% en comparació amb l’Europa occidental, que va 
créixer un 24%. 

Ingressos programàtics per format: Mòbil: 6.800 milions d’euros; 
vídeo: 3.900 milions d’euros. Ingressos programàtics per regió: 
Europa occidental , 10.800 milions d’euros; Europa Central i 
Oriental, 1.200 milions d’euros.

Us oferim l’informe europeu European Programmatic Market Si-
zing 2017 tot CLICANT AQUÍ  (Font i gràfic: IAB Europe)
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Un digital francès de proximitat 
intenta arribar a nous públics 
novedosament

  
Dilluns, a Estrasburg, capital de l’Alsàcia, Martine Wonner, 
membre de l’Assemblea Nacional francesa, es va asseure a 
una entrevista amb Pierre France, el fundador del digital de 
proximitat Rue89 Strasbourg. L’entrevista, que es va realitzar 
davant del públic en un bar local i es va transmetre en directe 
per Facebook, forma part de l’estratègia de participació de la 
comunitat en marxa del periòdic digital. Rue89 Strasbourg fa al 
voltant de quatre reunions personals cada mes, com ara aques-
tes entrevistes a bars i sales de premsa sempre obertes a la 
gent dels barris de la ciutat.

Es tracta d’una estratègica ben rebuda i aplaudida per la gent 
per com Rue89 Estrasburg, s’aproxima als ciutadans en ge-
neral i els seus lectors en particular i sobre com està tractant 
d’utilitzar esdeveniments per impulsar subscripcions. Rue89 vol 
revisar el model de la premsa local a la regió, però reconeix que 
el seu digital només genera una petita facturació: els anuncis es 
paguen entre 20 i 30 vegades menys que en paper; també hi ha 
un suport del consell local. Creuen que la informació ha perdut 
el seu valor, de manera que s’han entestat que apropar-se als 
ciutadans des de esdeveniments públics els pot fer  guanyar 
diners per poder millorar la publicació i els sous dels pocs re-
dactors que tenen. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Novetats a Bloomberg: creix TicToc i 
incorpora un redactor virtual en l’app

Bloomberg Media està tractant de convertir la seva xarxa de 
Twitter TicToc en una marca en si mateixa. La seva audiència 
ha crescut fins als 400.000 seguidors amb 2,2 milions de visites 
diàries i 1,4 milions de visitants. TicToc s’allunya de Bloomberg 
Media perquè està dirigit a un públic més jove (25-35) i cobreix 
notícies generals. 
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La xarxa va començar al desembre llançant una gran quantitat 
de vídeo en viu al Twitter amb col·laboracions amb Cheddar, la 
WNBA i BuzzFeed. Més recentment, la plataforma es va esten-
dre a un podcast ( “TicToc by Bloomberg”) ia un newsletter diari, 
i està desenvolupant un lloc web. 

D’altra banda,  Bloomberg Media també ha llançat Bulletin, un 
redactor virtual integrat en la seva app que brinda als usua-
ris històries personalitzades cada vegada que accedeixen a 
l’aplicació. Realitza resums en una frase de peces de notícies 
senzilles. Podeu ampliar la informació en aquest LINK. (Font: 
Digiday)
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La cerca i les xarxes socials impulsen 
el 67% del creixement publicitari per a 
l’any 2020
Per Zenith

Dos terços de tot el creixement de les despeses publicitàries mun-
dials entre 2017 i 2020 provindrà de les cerques pagades i dels 
anuncis de xarxes socials, segons les previsions de despeses de pu-
blicitat de Zenith, que amplien la informació de la setmana passada.

Entre 2017 i 2020, la despesa total augmentarà de 86.000 mi-
lions a 109.000 milions de dòlars en recerca remunerada, i de 
48.000 milions a 76.000 milions $ en mitjans socials. La recerca 

de pagament augmentarà en 22.000 milions de dòlars nord-
americans durant aquest període, mentre que els mitjans de 
comunicació social creixeran en 28.000mn, convertint-lo en el 
principal contribuent del creixement.

La cerca de pagament ha estat constant en els últims anys. Les 
plataformes, les agències i les marques de cerca estan aplicant 
tècniques d’intel·ligència artificial cada vegada més sofistica-
des per millorar l’orientació, la missatgeria i la conversió. La 
cerca es fa cada vegada més integrada amb el comerç, tant en 
línia com les marques canvien els pressupostos a les platafor-
mes de comerç electrònic i fora de línia, ja que els minoristes 
utilitzen la ubicació i emmagatzemen dades d’inventari per a 
que coincideixin amb els compradors actius directament amb 
els productes que cerquen. Tots aquests desenvolupaments 
atrauen majors pressupostos de rendiment de les marques, so-
vint noves despeses en comptes de desviar-se de l’activitat de 
sensibilització de marca. En general, esperem que impulsin una 
mitjana de creixement anual del 8% en la publicació de resul-
tats de pagament entre el 2017 i el 2020.

El següent pas en l’evolució de la cerca és la cerca de veu, però 
fins ara hi ha hagut poca publicitat directa a través d’assistents 
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de veu. Quan els usuaris facin una cerca de veu en un altaveu 
intel·ligent, solen presentar-se el primer resultat orgànic; les 
cerques de veu en telèfons intel·ligents poden presentar més 
resultats, però no tant com les cerques manuals. L’augment de 
la cerca per veu fa que sigui més important que les marques 
identifiquin les paraules clau que necessiten, i que generin con-
tinguts que els enviïn al cim dels resultats orgànics. Esperem 
que les plataformes de cerca acabin fent treballs de cerca re-
munerats amb assistents de veu, però per ara les marques han 
de concentrar-se en SEO de veu, limitant el potencial de creixe-
ment de la cerca paga a curt termini.

S’ha produït bona part del recent creixement ràpid de la publi-
citat en xarxes socials, ja que les plataformes han substituït els 
anuncis estàtics amb anuncis de vídeo més atractius. Fins ara, 
aquests anuncis de vídeo social han funcionat més com a com-
plements als anuncis de televisió que els competidors, però les 
plataformes ara competeixen amb la televisió més directament 
mitjançant l’allotjament de continguts de gran format com l’esport, 
el drama i la comèdia i la inserció d’anuncis a mig rodatge com 
els que es veuen a pauses de televisió. En general, esperem que 
les xarxes socials anunciïn créixer en una mitjana del 16% anual 
a 2020, el doble del percentatge de recerca pagada.

El mitjà tradicional de més ràpid creixement és el cinema, que 
preveurem créixer un 16% anual gràcies a la ràpida creixent 
admissió a la Xina. És un mitjà petit, tot i que representa només 
el 0,8% del total d’anuncis publicats aquest any. D’altra banda, 
l’exterior és l’artista més fort, amb un creixement anual del 3%. 
A l’aire lliure, es beneficia del seu ampli abast i la capacitat de 
crear consciència massiva, que li permet complementar la pu-
blicitat en línia molt orientada per a marques premium. Mentre 
que els anuncis en línia orientats mouen als compradors al llarg 
del camí per comprar, les marques premium encara necessiten 
crear una gran consciència entre els que no siguin compradors: 
una marca premium només es mantindrà un, si tothom reconeix 
el seu valor premium.
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El pronòstic de publicitat global es manté estable
Zenith manté el seu pronòstic de creixement publicitari global 
aquest any al 4,5%. Alguns mercats s’han vist reforçats des 
que publiquen la seva previsió prevista al juny (notablement 
Canadà i el Regne Unit), però aquests han estat contrarestats 
per mercats que s’han debilitat, especialment a l’Orient Mitjà i 
Àfrica del Nord (MENA). El pronòstic de Zenit per al 2019 tam-
poc varia en un creixement del 4,2%, mentre que ha reduït la 
seva previsió per al 2020 des del 4,3% fins al 4,2%. D’aquesta 
manera, el creixement continuarà dins del rang del 4% -5% que 
manté des del 2011.

El creixement econòmic ha crescut aquest any a Canadà i el 
Regne Unit, i la demanda dels anunciants ha estat més forta 
del que s’esperava, per la qual cosa han revisat el pronòstic per 
al creixement assolit a Canadà d’aquest any del 3,8% al 5,6% 
i al Regne Unit del 0,7% al 2,4%. Aquestes dues revisions per 
si soles afegiran 581m de dòlars al mercat mundial d’anuncis 
aquest any. També s’han fet importants revisions a l’alça a Viet-
nam (131 milions de dòlars EUA), França (121 milions d’EUA) 
i Taiwan (104 milions de dòlars). Europa occidental és la regió 
més millorada, revisada des del creixement del 2,3% el 2018 
fins al creixement del 2,6%.

“El millor ús de l’IA i la integració amb el comerç minorista està 
impulsant un fort creixement continuat en la recerca remune-
rada”, va dir Jonathan Barnard, director de previsió de Zenith i 
director d’Intel·ligència Global. “A mesura que la cerca de veu 
esdevé més important, però, les marques hauran de centrar-se 
més en el contingut i el SEO per garantir els resultats orgànics 
de primer lloc per a les paraules clau més importants”.

“La cerca per veu és només una manera en què AI està trans-
formant la manera com els consumidors busquen informació i 
entreteniment, i la manera en què les marques es comuniquen 
amb els consumidors”, va dir Vittorio Bonori, president de la 
Marca Global de Zenith. “Al vincular la inversió mediàtica amb 
el comerç i la gran conscienciació amb la personalització a es-
cala, la tecnologia dóna noves eines a les marques per crear un 
creixement”. (Foto i gràfic: Zenith)

La publicitat és responsable del 51% 
del trànsit a concessionaris

L’estudi compta amb una profunda anàlisi de multitud de va-
riables que influeixen directament en el trànsit a la concessió i 
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a les webs de les marques d’automoció. Segons el seu efecte, 
s’han classificat en llarg termini (cicles de vida dels models, 
coneixement, notorietat a llarg termini, etc.), curt termini (pu-
blicitat, promocions...) i variables amplificadores del curt i llarg 
termini (nombre de concessionaris, temperatura, dies de pluja, 
festius, etc.).

L’anàlisi permet analitzar totes aquestes variables i identificar 
la seva influència en el tràfic a concessionaris i als webs per a 
cada un dels seus models. Com a novetat en aquesta edició, a 
més de mesurar trànsit a la concessió s’ha analitzat com a pas 
previ el trànsit web. La publicitat juga un paper destacadíssim 
explicant el 77% del mateix. L’activitat publicitària, mesurada en 
Grp’s, explica el 51% del total del trànsit durant 2017, amb una 
incidència tant en el curt com en el llarg termini.

Analitzant el paper de cada mitjà, el més destacable és el prota-
gonisme de la Televisió, el mitjà que millor rendibilitza la inversió; 
amb un 61% dels grp és responsable del 71% del trànsit a con-
cessionaris. En el cas del tràfic generat en les pàgines web de 
les marques, la publicitat a TV és també responsable del 71% 
de les visites. El model conclou que la televisió explica el 36% 
del total del tràfic generat. És a dir, 3,6 de cada 10 persones que 

van a un concessionari per informar-se sobre un model són el 
resultat d’haver vist espots en televisió. (Font: Control Publicitat)

Neix Noddus, la plataforma que 
connecta mitjans, marques i creadors

La inversió publicitària en mitjans digitals al país està en auge. 
Segons l’estudi de  Inversió Publicitària en Mitjans Digitals de 
IAB Spain, aquest canvi suposa ja el 31% de la inversió total de 
mitjans convencionals, situant-se en la segona posició i reta-
llant distàncies enfront de la televisió.

En aquest context d’inversió i creixement digital neix Noddus, 
una empresa tecnològica especialitzada en contingut natiu que 
connecta marques, mitjans i creadors en una única plataforma 
i que automatitza la producció i distribució de continguts en mi-
tjans de comunicació. A causa del bon moment en digital que 
estem experimentant, es constata una previsió de tancament 
d’any amb un creixement en la inversió del 10%.

La plataforma Noddus s’encarrega de centralitzar la creació, 
distribució i anàlisi de continguts nadius en els mitjans digitals 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.enterprise.noddus.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de major prestigi nacional i internacional mitjançant tecnologia 
pròpia no només en distribució de contingut de marca, sinó tam-
bé en la concepció i producció. Així, ofereix l’avantatge de poder 
utilitzar una única eina per crear tota l’estratègia de continguts, 
simplificant i optimitzant al màxim els recursos. Els creadors de 
Noddus havien detectat que el 80% de les propostes de contin-
gut queien per falta d’eficiències. (Fon El Publicista)

Velocitats cada vegada més altes 
contribueixen al creixement del 
consum “no tradicional” de la TV

Es tracta d’un estudi de 
SpotX sobre les tendèn-
cies globals de la televisió 
i el vídeo. Les tendències 
i les dades poden ser útils 
per entendre el curs de 
les inversions a la tele a 
Espanya i Europa en ge-

neral, en vista dels que està passant el dels EUA. Ja sabem 
que encara les inversions a la tele tradicional encara són molt 

sòlides, segons les dades dels primers 6 mesos de 2018, però 
sí que els hàbits dels consumidors segueixen evolucionant. 
L’estudi es focalitza en les següents observacions:

1. La televisió lineal segueix sent el pilar del consum. 2. Velo-
citats cada vegada més altes contribueixen al creixement del 
consum “no tradicional”. 3. Mòbils i xarxes mòbils estan trans-
formant el consum de la tele i el vídeo. 4. Les subscripcions 
per les plataformes de streaming (SVOD i MVPD) fan que els 
consumidors puguin accedir a únicament els canals que els in-
teressen

A més d’aquestes observacions, l’informe aporta dades sobre 
la manera en què els anunciants estan modificant les seves 
pràctiques en la compra de mitjans: a) El 80% de maketers in-
diquen la importància d’un abast cross-screen, per accedir a 
les audiències. b) El 94% d’editors van dir que les dades de ter-
cers són el vehicle principal per acostar-se a la compra basada 
en l’audiència i Addressable TV. c) El 78% dels enquestats als 
EUA van dir que almenys 20% dels seus ingressos o despeses 
vindran de la publicitat en Addressable TV, o televisió d’anuncis 
dirigits, com ho demostren la importància de les dades.
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Us oferim l’estudi complert de tendències globals de televisió 
i vídeo, original d’Spotx. Només cal CLICAR AQUÍ  (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: MarTech Series)

La pressió publicitària segueix caient, 
però més lentament

Ymedia ha publicat el seu informe mensual de publicitat i au-
diències en televisió. Un recull de totes les dades de pressió 
publicitària, campanyes i anunciants més actius, anuncis més 
vistos, consum de TV i quota publicitària de les cadenes, “Set-
embre en 5 minuts”.

El mes de setembre ha registrat de nou descensos en la pressió 
publicitària a la televisió, però menors que els d’agost. El mes 
ha tancat amb 218.638 GRP ‘s, un 11% menys que al setembre 
de l’any passat. Si fem la mateixa lectura amb GRP ‘sa 20’ ‘, al 
setembre es van emetre 193.425, un 10% menys que al set-
embre de l’any anterior. Respecte a l’acumulat de 2018, en els 
primers nou mesos amb prou feines se superen els 2 milions 
de punts de pressió publicitària a format, un 6% menys que 
l’acumulat de 2017.

Jaime López-Francos, CEO d’Ymedia, comentava com el mes 
de setembre tornava a mostrar descensos en la pressió publi-
citària a la televisió, però són més moderats que els d’agost. 
“En aquesta tendència, el més probable és que acabem aquest 
any amb xifres lleugerament negatives per a la publicitat a TV. 
No obstant això, segueix sent de lluny el medi en què més 
s’inverteix, i el que reuneix majors audiències i aconsegueix 
les millors cobertures per a les marques”.  Us oferim complet 
l’informe d’Ymedia “Septiembre en 5 minutos”. CLIQUEU AQUÍ  
(Font Ymedia)

WaveMaker guanya el compte de 
mitjans de la DGT

WaveMaker ha guanyat el compte de mitjans de la Direcció Ge-
neral de Trànsit (DGT), amb un import d’adjudicació de 4 mi-
lions d’euros. Fins ara, les campanyes publicitàries de la DGT 
les ha gestionat Carat, que va guanyar els concursos de 2015, 
2016 i 2017. Tot i que en aquest any, l’adjudicatària va ser Per-
suade Comunicación, que es va encarregar de la campanya de 
Setmana Santa.
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La companyia de GroupM s’ha imposat en un concurs públic a 
altres 12 agències de mitjans que formen part de l’Acord Marc 
Publicitari, vigent des de principis d’aquest any. La campanya 
de divulgació de la DGT sol ser cada any la acció publicitària 
més cara de l’Administració General de l’Estat. L’any passat 
es va invertir en això un total de 8,9 milions d’euros. D’aquesta 
xifra, 1,5 milions es van destinar a la creativitat i 7,4 milions a la 
compra de mitjans.

La immensa majoria d’aquest pressupost se’l van endur la te-
levisió (el 38% del total) i, sobretot, la ràdio (48%). La premsa, 
revistes, Internet, exterior i cinema es van haver de conformar 
amb el 14% restant. Per a aquest any, el Pla de Comunicació 
del Govern establia un increment notable del pressupost per a 
la campanya de la DGT, fins als 13 milions d’euros, un 44% més 
que el 2017. (Font: Dircomfiencial)

McCann guanya el compte publicitària 
d’Opel Europa

McCann ha estat l’agència triada per gestionar el compte publi-
citària d’Opel a Europa. L’agència de Interpublic formarà un nou 

equip europeu amb seu a Frankfurt per donar servei al compte 
del fabricant automobilístic, segons ha informat Campaing Live.

La designació de McCann es farà efectiva a partir de l’1 de 
gener de l’any que ve, gairebé un any després que Mediacom 
s’adjudiqués el compte de mitjans de la marca alemanya, esti-
mada en uns 340 milions d’euros. Carat havia estat fins aquell 
moment la responsable de planificar les campanyes publici-
tàries d’Opel, gestió que va desenvolupar durant més d’una 
dècada. (Font: Control)
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Les claus per treure tot el partit a 
Google i dominar internet
Per Jesús Moradillo, fundador i CEO a Apache Media Group / 
El Publicista

En el nostre món globalitzat, cal parlar d’un concepte bàsic que 
és un dels pilars d’aquesta globalització. No és un altre terme 
que la digitalització. Des del punt de vista empresarial, la digi-
talització fa referència al procés cultural d’adaptació, aprenen-
tatge, participació i evolució de l’ADN empresarial, que ha de 
nodrir-se de manera contínua i proactiva. 

Ser una empresa digital ja no és una elecció, sinó una neces-
sitat i com a tal, no pot obviar els recursos i eines que ofereix 

l’omnipresent Google. Molt més que un motor de cerca, Goo-
gle pot convertir-se en el nostre gran aliat a l’hora de gestio-
nar el nostre negoci a Internet de manera òptima i tot gràcies 
a l’ecosistema d’eines que ha construït per liderar Internet. 
Aquestes eines, que anirem desglossant, ofereixen una infinitat 
de sinergies i possibilitats de vinculació entre si. Sens dubte, 
fer-les servir traient-li el màxim partit ens permetrà dominar el 
moment de revolució digital que vivim.

La guerra dels grans per dominar Internet.- Però en aques-
ta lluita per controlar Internet, Google no està sol. Els gegants 
tecnològics, recolzant-se en anàlisi de Big Data, realitzen grans 
accions de M & A (Mergers and Acquisitions, fusions i adqui-
sicions) per copar l’univers de les eines, serveis i aplicacions 
digitals, de manera que l’usuari no es vegi obligat a dependre 
d’altres providers. Entre els exemples més clars i actuals, tro-
bem la compra per part de Facebook d’Instagram, per més de 
700 milions d’euros. Facebook també compra el 2014 Whats-
App, amb 500 milions d’usuaris per 17.000 milions d’euros, con-
trolant així l’app número ú al món de missatgeria instantània. 

Un altre dels grans de l’univers digital, Amazon , fa el mateix també 
oferint diferents canals de rendibilitat. D’una banda, la seva insíg-
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nia estrella, l’ecommerce i, d’altra banda, la seva recent obertu-
ra al món de la producció i distribució de contingut a través de 
Prime Video. Una altra eina de gran valor oferta per Amazon, i 
que ja venien oferint altres com Google (Drive), Apple (iCloud) o 
Microsoft(Onedrive, Sharepoint), és el seu servei d’AWS (Amazon 
Web Services), una plataforma de serveis en el núvol on l’usuari 
pot disposar d’espai d’emmagatzematge, entre altres possibilitats. 

L’univers Google i el seu valor per a l’usuari/empresa.- Arri-
bats a aquest punt, destacarem les enormes possibilitats que 
ofereix l’univers d’eines Google, eines de diferent índole vincu-
lades entre si i destinades a treure-li el màxim partit a Internet.

Dins el camp de la productivitat tenim eines com Gmail, el co-
rreu electrònic de Google. El seu disseny intuïtiu i persona-
litzable l’ha convertit en el servei de correu electrònic favorit 
per a molts. Ofereix la possibilitat de realitzar videotrucades 
a través d’Hangouts, sense necessitat de recórrer al compe-
tidor Skype (de Microsoft). També té un xat incorporat, 15 GB 
d’emmagatzematge gratuït i eines vinculades com Drive, Fotos 
de Google+..., així com possibilitats POP3. Moltes empreses 
recorren a Gmail per al seu correu electrònic, especialment en 
el món de les startups i empreses d’àmbit digital.

Una altra eina en aquest terreny és Drive. Qui no té un compte 
Gmail en l’actualitat? Ja sigui personal o professional, has de 
saber que pel teu compte de Google Gmail disposa del servei 
d’allotjament i col·laboració en línia Google Drive. Es tracta d’un 
espai segur on emmagatzemar i treballar tant en línia com en 
offline tots els teus documents i arxius des de qualsevol disposi-
tiu. Una eina molt potent a l’hora de treballar en equip qualsevol 
tipus de format, ja que acabareu amb la desídia de les diferents 
versions que es generen d’un mateix document/informació per 
ser tractades per diferents persones. Amb Drive, tot es treballa 
sobre un mateix document, podent intervenir diverses persones 
alhora i de forma online. El seu lema? Comparteix i col·labora!

També podem parlar de Meet. Si bé abans esmentàvem l’aplicació 
Hangout com a eina per a realitzar videoconferències, Meet Goo-
gle ofereix una eina destinada exclusivament a l’àmbit professional 
dins del pack G Suite. Podràs crear “codis de reunió” amb contra-
senyes perquè puguin accedir els participants, a més de integrar-
se amb Google Calendar, el que permetrà tenir ben agendades 
totes les reunions gràcies a les notificacions de Calendari.

Igualment de Keep & Tasks. Aquestes dues eines de Google te-
nen la peculiaritat d’oferir serveis similars pel que fa a la creació 
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i gestió de llistes de tasques. Podríem dir que Keep es manté 
en una interfície més clàssica i completa, mentre que Tasks 
aposta per una estètica més minimalista. Com podran ajudar-
te? Sens dubte, dues armes potents per a la creació de notes 
i tasques, permet establir temps límit i recordatoris, conèixer 
el temps de cada tasca, afegir informació i subtasques, fer el 
seguiment de les tasques... i tot això amb una possible sincro-
nització amb Google Gmail i Calendari. ¡Productivitat màxima a 
l’hora de complir amb els timelines dels teus projectes!

Una altra eina clau en el camp del màrqueting és  Google Search 
Console. El regne del posicionament orgànic .. Segur que a ho-
res d’ara hauràs escoltat parlar molt d’aquest terme. El SEO és 
el conjunt de pautes i tècniques que permeten que un web es 
situï en una posició determinada dins dels cercadors, per mitjà 
de “paraules clau”. Aquestes paraules clau o keywords, són els 

termes que els usuaris busquen en el motor de Google. Per 
això, és lògic pensar que Google posicionarà de forma correcta 
aquelles pàgines que realitzin un SEO òptim, satisfent la de-
manda de cerca de l’usuari. Per gestionar de manera correcta 
una estratègia SEO, cal utilitzar l’eina gratuïta de Google motor 
Console, amb la qual podràs supervisar i mantenir la presència 
d’una web en els resultats de cerca de Google. Entre les seves 
funcionalitats destaca la millora d’accessibilitat web; saber si 
Google pot accedir a la teva web i si entén l’objectiu d’aquesta; 
informació sobre qualsevol problema de l’SEO On-Page; i 
l’existència d’Malwares o possibilitat de Hackeo.

També cal parlar de Google Ads. Igual que per a estar present a 
Google s’ha de fer una bona estratègia SEO, també és conve-
nient invertir en paral·lel en campanyes SEM. Aquí no estaríem 
parlant d’aconseguir trànsit orgànic, sinó de pagament, a través 
de campanyes optimitzades segons el target al qual ens volem 
dirigir i en funció del producte o servei a patrocinar. Per a això, i 
en funció de la cadena publicitària, Google posa a disposició de 
l’usuari diferents plataformes. Potser la més coneguda sigui Goo-
gle Ads (Adwords), mitjançant la qual podem crear campanyes 
optimitzades des de zero, seleccionant si volem que els anuncis 
apareguin a la xarxa de cerca de Google i/o a la xarxa display. 
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Una altra eina clau és Google My Business. Sens dubte 
t’interessarà tenir una fitxa de Google My Business si comptes 
amb un negoci local. Aquestes fitxes es posicionen molt bé de 
forma geolocalitzada, de manera que, si busques, per exemple, 
“restaurant italià”, t’apareixerà la fitxa del restaurant italià més 
a prop a la teva localització. En aquesta fitxa, l’usuari podrà 
consultar informació bàsica de l’empresa (horaris d’obertura i 
tancament, telèfon, web ...) a més de comentaris aportats per 
altres usuaris, oferint una valoració del negoci.

Entre les eines de monetització per generar ingressos destaca, 
d’una banda, Adsense. Es tracta de l’opció creada per Goo-
gle perquè els propietaris de webs puguin monetitzar el seu 
portal en línia. Simplement, qualsevol editor pot acceptar la 
col·locació d’anuncis al seu web, obtenint ingressos per cada 
clic que faci el visitant de la pàgina. En aquest grup també tenim 
AdMob. Per descomptat, hi ha una esfera de la qual no ens po-
dem oblidar i Google tampoc ho ha fet, el món “Mobile”. AdMob 
és l’eina idònia per treure rendibilitat de les apps mòbil.

I també a  YouTube. La plataforma de visualització número 1 del 
món també ofereix la possibilitat de monetització. Per a això, 
serà condició principal ser partner de YouTube i tenir un canal 

on crear i publicar contingut audiovisual. Cada partnet podrà 
triar si vol monetitzar o no el seu canal, oferint la possibilitat 
que s’insereixin vídeos publicitaris abans i durant l’emissió del 
seu contingut. Per cada clic o visita, podrà anar acumulant in-
gressos.

L’eina clau per realitzar analítica de Google és Analytics. Per-
met mesurar el rendiment d’un lloc web en profunditat per opti-
mitzar les accions de màrqueting. És summament important, ja 
que ens permet treure conclusions, definir estratègies i accions, 
i corregir errors. Com ho fa? Analitzant tota l’activitat d’una web. 
Dins d’Analytics, haurem de tenir sempre present en la nostra 
estratègia els embuts de conversió. La taxa de conversió mar-
ca l’èxit o no d’una acció en termes econòmics, ja que és un 
indicador de qualsevol acció o transacció per part d’un visitant 
en un web, factible de ser quantificable. I finalment, en aquest 
repàs, destacar l’eina Google de sistemes, Google Cloud. Com 
hem esmentat al començament de l’article, la importància de 
copar el mercat en línia a través de diferents eines online és 
una realitat patent. Amb Google Cloud Platform, Google bus-
ca guanyar competitivitat enfront d’altres grans com Amazon. 
D’aquesta manera, ofereix els seus serveis d’informàtica en nú-
vol sota una sola plataforma.
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Recomanem la lectura completa d’aquest treball de Jesús Mo-
radillo, aquí reduït. Ho podeu fer clicant en aquest ENLLAÇ. 
(Gràfics: nu.nl i Bizarro)

El pare del web, contra els gegants 
informàtics

Les dades hau-
rien de donar 
poder als seus 
amos originals i 
no a qui els ma-
negen ni als que 
els emmagatze-
men. Almenys 
això pensa Tim 

Berners-Lee, conegut com “el pare” del web. Ara Berners-Lee 
vol llevar-los als gegants informàtics el control de les dades 
dels seus clients perquè cadascú faci amb la seva informació el 
que més li convingui.

Per dur endavant aquesta gesta, Berners-Lee va llançar Inrupt, 
una startup que té com a objectiu descentralitzar la xarxa. I 
d’acord amb aquest objectiu, ha anunciat al seu bloc un pro-
jecte de codi obert anomenat Solid, que es durà endavant des 
Inrupt.

La primera iniciativa que es realitzarà des d’aquesta compan-
yia, que en les seves pròpies paraules té com a objectiu “pro-
porcionar l’energia comercial i ecosistema necessaris per aju-
dar a protegir la integritat i qualitat d’aquesta nova web que es 
construirà a Solid”. Usant la internet que tots coneixem, Solid li 
permetrà a cada usuari decidir on s’emmagatzemen les dades 
que comparteix a la xarxa, qui pot veure-les i quines aplicacions 
poden tenir-hi accés.

En utilitzar Solid a internet, cada fracció de dades va acom-
panyada d’un Solid-pod, una identitat que la distingeix i la con-
verteix en una mena de borsa semblant a una memòria flash. 
Aquests “pods” són els que li donen a l’usuari control personal 
sobre la seva informació i les seves aplicacions a tot l’ample de 
la xarxa, i al seu torn els que obren o tanquen accés al contin-
gut. (Font i gràfic: Infobae)

NOVES EINES

https://www.elpublicista.es/articulos/claves-para-sacar-todo-partido-google-dominar-internet
https://www.inrupt.com/
https://solid.inrupt.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Hiberus i Xalok fusionen els seus 
serveis tecnològics per a mitjans de 
comunicació

 
Hiberus (Grupo Heneo, de Saragossa) i la barcelonina Xalok 
(creació i distribució de continguts) han arribat a un acord per 
fusionar les seves activitats de serveis tecnològics per a mitjans 
de comunicació, segons han comunicat les dues empreses a 
través d’una nota. La col·laboració donarà lloc al naixement de 
Hiberus Media Labs, que passarà a liderar el mercat de des-
envolupament de programari per a mitjans i editors a Espanya i 
Llatinoamèrica. La companyia comptarà amb seus a Saragossa 
i Madrid (Espanya), Miami (Estats Units) i Buenos Aires (Argen-
tina).

Hiberus Media Labs neix amb àmplia presència als mercats de 
parla hispana: aglutina clients en una desena de països i comp-
ta amb més de 50 clients editorials, entre ells diaris de la talla 
de l’argentí Clarín, el mexicà Milenio, El Comercio del Perú o 
els espanyols 20 Minuts , La Información o Heraldo de Aragón, 
que a més pertanyen a la matriu de Hiberus, el grup aragonès 
Henneo.

En total, i segons dades difoses per la companyia saragossana, 
més de 2.500 professionals utilitzen cada dia els serveis tecno-
lògics de Hiberus Media Labs per distribuir els seus continguts 
a més de 400 milions d’usuaris únics cada mes, que sumen un 
total de 1.500 milions de pàgines vistes. Un repte tecnològic a 
què Hiberus respon gràcies a la seva plantilla, que compta amb 
més de 900 enginyers i un ecosistema d’empreses que explo-
ren tecnologies com el Blockchain, el Machine Learning o la 
Intel·ligència Artificial, i que expandeix el seu negoci més enllà 
dels mitjans de comunicació. (Font Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– foto: Xaloc)
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Escac i mat al frau publicitari amb 
intel·ligència artificial

L’eina Peer39 de Sizmek aplica intel·ligència artificial per mi-
llorar la detecció del trànsit fraudulent i activitats sospitoses a 
Internet que perjudiquen les marques. A més, protegeix la in-
versió dels professionals del màrqueting a tot tipus d’inventari i 
canals de mitjans. Per augmentar la seguretat de les marques 
davant del trànsit “fantasma” a Internet i evitar que els anun-
cis es publiquin en llocs fraudulents o sospitosos perjudicant 
les inversions publicitàries, la plataforma Sizmek anuncia una 
solució tecnològica per al filtrat i detecció del frau multicanal, 
mitjançant intel·ligència artificial.

L’eina Peer39 identifica trànsit sofisticat nul o no vàlid (SIVT, per 
les sigles en anglès) protagonitzat per ordinadors o bots amb 
el qual els artífexs del frau busquen elevar de forma artificial 
les visites a un lloc web per augmentar els ingressos en publi-
citat. El sistema detecta comportaments automàtics que no es 
corresponen amb els de les persones, així com falses URL o 
adreces a internet, esdeveniments ficticis, malware o codi mali-
ciós i activitat sospitosa. Peer39 està disponible a la plataforma 

DSP de Sizmek i en moltes altres, i la informació de verificació 
accessible independentment de la tecnologia dels servidors de 
publicitat tant per anuncis com display. (Font: Sizmek)

Firefox llança una eina per a 
comprovar si les dades han estat 
filtrades o robades
Si bé és cert que ja van anunciar aquesta eina l’any passat, ha 
estat aquesta setmana quan Firefox l’ha llançat de forma oficial. 
Gràcies a la col·laboració amb Have I Been Pwned, la plata-
forma que permet a l’usuari comprovar si les seves dades han 
estat exposats després d’una bretxa de seguretat, els nois de 
Mozilla han desenvolupat Firefox Monitor. Amb aquesta funció 
l’usuari no només pot comprovar si les seves dades han estat 
filtrades, sinó rebre alertes per correu cada que vegada que 
passi. Com no podria ser d’altra manera, el Firefox Monitor és 
un servei completament gratuït. 

El funcionament és molt senzill. Només cal dirigir-se a moni-
tor.firefox.com i introduir un compte de correu que, per cert, 
no serà emmagatzemat de cap manera. L’eina comprovarà si 
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l’adreça coincideix amb la base de dades de HIBP i, de ser 
positiva, et notificarà en quina bretxa de seguretat ha anat. Si 
és així, el primer que hauràs de fer és accedir a aquest ser-
vei i canviar la contrasenya o, si tens la possibilitat, activar la 
verificació en dos passos. També pots registrar el teu correu 
electrònic per rebre un avís en temps real quan les dades hagin 
estat exposades, de manera que podràs actuar amb la major 
velocitat possible. (Font: Genbeta)

Google està construint un motor de 
cerca per verificar el fet

Google vol facilitar que la gent trobi xecs de fet. Per fer-ho, la 
companyia construeix una altra versió del que és més conegut 
per: un motor de cerca. El dimarts, Google News Initiative va 
llançar la versió beta d’una eina específica per a la verificació 
de dades de contingut. La característica, que l’empresa porta 
treballant des de fa mesos, utilitza els mateixos senyals que al-
tres productes de Google, com ara Google News, per treballar a 
la superfície a partir de fitxes com Snopes i PolitiFact (propietat 
de Poynter).

“L’objectiu aquí és aconseguir que els periodistes comprovin 
que els treballadors han fet una feina més senzilla de localitzar 
tot el treball que els verificadors de fet han fet en un tema es-
pecífic”, va dir Cong Yu, un investigador científic a Google. “Per 
als usuaris, és si voleu saber més sobre un determinat tema”. El 
producte alfa es va llançar fa uns sis mesos, quan les organitza-
cions de control de fets van començar a utilitzar-lo i donant-los 
comentaris de Google. (Font: Poynter)

Apple News, la nova llaminadura dels 
mitjans 

Què és Apple News? És l’aplicació de notícies d’Apple llançada 
fa tres anys i que ha augmentat recentment en popularitat i in-
fluència. Alguns editors asseguren que s’ha convertit en una de 
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les seves principals fonts de trànsit, juntament amb Facebook 
i Google. Per exemple, Slate, va triplicar les visites a la pàgina 
en Apple News des de setembre de 2017 i va superar a Face-
book com a conductor de lectors. 

No és or tot el que lluu. Per les dades esmentades anterior-
ment, moltes organitzacions de notícies estan posant a Apple 
News en una part important de la seva estratègia per arribar a 
una audiència tan gran com sigui possible. Encara que, mentre 
Facebook envia hordes de lectors des dels seus notícies als 
llocs web dels editors, Apple tendeix a mantenir-los dins de la 
seva aplicació. I fins ara, la realitat és que els editors no estan 
traient molta rendibilitat i que Apple s’està apropiant de notícies 
gratuïtament. 

Per què la indústria segueix apostant per Apple News? Perquè 
Apple News pot representar una forma més sana de descobrir 
les notícies que Facebook. I perquè hi ha algunes formes indi-
rectes que, amb l’audiència massiva de l’aplicació, els editors 
creuen que els faran guanyar diners. Tot està per veure. (Font: 
Slate – foto: 9to5Mac)
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Han guanyat els nadius digitals la 
davantera informativa?
Per Telmo Avalle / Dircomfidencial

El sector del periodisme és peculiar en la mesura que manté 
una relació complexa amb Internet. La convivència dels mitjans 
amb l’entorn digital ha estat marcada per imprevistos i sobre-
salts des del principi. Sobretot per als diaris en paper, que en 
molts casos han entès la transició digital com un pas obligat i 
no com una oportunitat. N’hi ha que fins i tot van intentar trans-
posar directament el negoci tradicional al mitjà electrònic, sense 
gaire èxit.

A les dificultats trobades pels mitjans convencionals per adap-
tar-se al complex escenari d’Internet s’ha sumat recentment un 
nou factor,  com és la pèrdua del monopoli de les exclusives. 
Si fins ara els mitjans impresos eren els responsables d’aportar 
una visió condensada de la realitat, la segmentació del nou mo-
del informatiu ha modificat les regles del joc.

  

A ningú se li escapa que les últimes revelacions informatives 
de calat han estat aixecades per mitjans nadius digitals, co-
mençant pel cas dels màster d’eldiario.es i seguint per la sen-
tència de frau fiscal contra Màxim Huerta que va rescatar El 
Confidencial. Sense oblidar els anomenats papers de Panamà 
que va treballar aquest últim en col·laboració amb La Sexta. O 
més recentment, els enregistraments de l’ex comissari Villarejo 
difoses per Moncloa.com.

Davant d’una cadena d’exclusives tan continuada, en la qual els 
mitjans generalistes tradicionals gairebé sempre han estat en 
saga, cal qüestionar-se si els mitjans nadius digitals han guan-
yat la davantera informativa. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El director d’eldiario.es Ignacio Escolar creu que sí, per diver-
ses raons. “La primera és que des de fa temps els lectors de 
premsa escrita són a Internet i no en paper”, explica. Un argu-
ment que a dia d’avui es veu recolzat per qualsevol redacció 
convencional, on l’edició digital té prioritat sobre la impresa. Lò-
gicament, aquest canvi de prioritats té la seva incidència en el 
paradigma informatiu.

Partint d’aquesta premissa, el periodista considera que, en efec-
te, les notícies i la influència cada vegada estan més en digital, i 
apunta com a principal causa de la situació financera. “Crec que 
té relació directa amb l’estructura econòmica. Fa anys el paper 
era la millor manera de sostenir la independència, però avui és 
un pes mort perquè genera una gran dependència econòmica”.

Per dependència econòmica es pot entendre tant la possible 
ingerència editorial d’accionistes sobre un mitjà, com els lligams 
derivades de l’anomenada publicitat institucional. És a dir, el 
pressupost que paguen empreses a canvi de rebre un tracta-
ment informatiu preferent. I aquests impediments semblen més 
grans entre els diaris tradicionals, ja sigui pels elevats nivells de 
deute que acumulen alguns, interessos d’accionistes o influèn-
cia d’anunciants.

“Quan a mi m’arriba una notícia no he de elevar-la a cap lloc, 
consultar amb ningú si és convenient que la publiquem o no. 
És una decisió purament periodística perquè qui té la decisió 
empresarial a eldiario.es som també periodistes”, afegeix sobre 
això Escolar.

En certa manera, el model organitzatiu també contextualitza 
aquest nou pols informatiu. Mentre que els diaris tradicionals 
mantenen estructures heretades dels temps de paper, més je-
rarquitzades i per tant menys àgils, els nadius solen tenir uns 
equips de direcció més reduïts, la qual cosa agilitza la presa de 
decisions.

Per Carlos Sánchez, director adjunt d’El Confidencial, té a veu-
re més amb un canvi conceptual. En concret, amb com el recel 
amb què es mirava fins fa no gaire als nadius digitals ha donat 
pas a la familiaritat, que en casos com el d’aquest mitjà pot 
traduir-se en una major confiança per part del lector i les fonts. 
“L’any que complirem 18 anys, per tant serem majors d’edat. 
I encara que crec que a la premsa cal una experiència de 50 
anys per assolir el reconeixement, sí que ha millorat la conside-
ració cap als digitals” .
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Idea que també subscriu Escolar. “Nosaltres abans havíem de 
demostrar que cada notícia que donàvem estava tan contrasta-
da com un mitjà de paper. Com portem ja un històric de notícies 
contrastades, comprovades i certes, cada vegada és més fàcil 
que altres mitjans es facin ressò, perquè la resta de periodistes 
confien en com fem les coses”.

Així, fins a un entorn informatiu tan fragmentat com l’actual la 
repercussió d’una notícia segueix depenent de la seva difusió i 
abast. I dins d’aquest cicle vital resulta determinant la cobertura 
que presten les televisions. Especialment La Sexta, la influèn-
cia informativa serveix com a amplificador de totes les exclusi-
ves, sense importar si procedeix d’un mitjà digital o tradicional.

Els mitjans tradicionals, per la seva banda, no opinen que ha-
gin perdut el pols del debat social. Al contrari, fonts del sector 
que prefereixen no ser citades assenyalen que rotar entre els 
receptors de notícies forma part del joc informatiu i posen com 
a exemple la filtració de documents. De fet, destaquen la seva 
capacitat per enganxar-se a les exclusives sense desatendre la 
cobertura de la resta de temes d’actualitat.

El Govern de l’estat proposa 
“controlar” als mitjans de 
comunicació

 
Carmen Calvo ha posat en el punt de mira els mitjans de co-
municació. La vicepresidenta del Gobierno no ha tingut incon-
venients a atacar al conegut com “quart poder” iniciant una pos-
sible regulació dels mitjans. Dijous passat, Calvo va assegurar 
que “la llibertat d’expressió no ho resisteix tot” i que el Govern 
haurà d’estudiar la regulació conjunta en el marc de la Unió 
Europea per “començar a prendre decisions”.

Des de l’Executiu al·leguen que l’augment de les fake news (no-
tícies amb informacions falses) són un impediment per a l’avanç 
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de la democràcia i els drets dels ciutadans, i que per aquest mo-
tiu, s’han plantejat estudiar una regulació, que lluiti contra elles.
La realitat és que aquest anunci ha coincidit amb la publicació 
en diferents mitjans de comunicació informacions que han po-
sat en entredit a diversos membres del Govern espanyol, fona-
mentalment a dos dels seus ministres: Pedro Duque i Dolores 
Delgado. Tots dos han hagut d’enfrontar-se a una possible di-
missió després que els mitjans publiquessin informacions deli-
cades sobre tots dos.

Aquesta notícia ha caigut com una galleda d’aigua freda en els 
mitjans. Agustí Yanel, secretari general de la Federació de Sin-
dicats de Periodistes, ha advertit, en declaracions a l’agència 
Servimedia, del perillós que és limitar el dret a la informació en 
lloc de regular-lo. Per aquest motiu, reclama a Calvo que delimi-
ti aquests termes i que advoqui per “una llei que reguli l’exercici 
del dret a la informació, com existeix en tots els països de la 
UE, però que no ho limiti”. (Font: Prnoticias - foto: Vozpopuli))

Reporters Sense Fronteres analitza la 
llibertat de suport a Catalunya

Reporters Sense Fronteres ha publicat un text en què repassa 
l’estat del clima informatiu a Catalunya a pocs dies de l’1 d’octubre. 
L’organització ha destacat que, en comparació amb la situació que 
es vivia fa un any, “l’ambient d’hostilitat en què desenvolupen la 
seva tasca els periodistes s’ha relaxat considerablement”.

Així i tot, Reporters Sense Fronteres recorda que “els professio-
nals dels mitjans -sigui quina sigui la seva línia editorial- seguei-
xen patint atacs a la llibertat d’informació, especialment aquells 
que treballen a peu de carrer i/o que són actius a les xarxes 
socials”. En l’article RSF repassa les diferents agressions que 
han patit alguns periodistes durant aquests mesos, entre les 
quals es troben l’atac a un càmera de Telemadrid durant unes 
protestes en contra de l’independentisme o l’incòmode moment 
que va viure Hilario Pino quan un manifestant li va prendre el 
micròfon en plena connexió.

“Fa més d’un any, la nostra organització va llançar el hashtag 
#RespectPressCAT per alertar sobre el clima irrespirable que 
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afectava el periodisme a Catalunya. Encara que constatem 
amb alleujament que la situació de màxima tensió ha millorat, 
vam seguir reivindicant respecte a tots els professionals dels 
mitjans, tinguin aquests la línia editorial que tinguin, tant per 
part del poder polític, com dels ciutadans del carrer. la premsa 
no pot ni ha de ser còmplice d’una polarització que afecta direc-
tament la llibertat per informar dels seus professionals”, afirma 
Alfonso armada, president de RSF Espanya. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Arc Publishing, la punta de l’iceberg 
del Washington Post

El Washington Post, de 
la mà de Jeff Bezos, 
s’ha convertit en una 
empresa tecnològica. El 
fundador d’Amazon va 
posar l’ull en una de les 
capçaleres històriques 

dels Estats Units. Bezos ha desenvolupat una estratègia per 
incrementar els ingressos amb una capa de negoci vinculada a 

productes tecnològics com Arc Publishing, un gestor de contin-
guts que arriba a Espanya de la mà d’El País. Als Estats Units, 
ja està implementat en mitjans de Nova York, Los Angeles, Chi-
cago, Boston, Filadèlfia, Dallas, a més de Washington. 

Què més pot oferir? Doncs els responsables del Post volen que 
Arc Publishing sigui alguna cosa més que un CMS. The Post 
començarà a provar una xarxa publicitària basada en el progra-
mari. La tecnologia a aplicar es diu Zeus i pretén incrementar 
els ingressos dels anunciants. 

Les tres característiques d’Arc. A més, la visió d’Arc Publishing 
s’amplia amb la gestió dels ingressos de consum digital dels 
seus clients. La idea és modelar per a cada client el seu mur 
de pagament. Arc Publishing, per tant, vol conjugar: tecnologia 
que pugui millorar el procés de publicació, l’optimització de la 
publicitat digital i el desenvolupament de la subscripció digital.

Trobareu més informació a la secció Dossier, d’aquest butlletí, i 
en aquest ENLLAÇ. (Font i gràfic: Nieman.lab)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

http://www.niemanlab.org/2018/09/newsonomics-the-washington-posts-ambitions-for-arc-have-grown-to-a-bezosian-scale/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Mobile 2019 preveu superar els 
107.000 visitants de l’edició anterior

GSMA va anunciar els primers detalls de MWC19 Barcelona 
(anteriorment Mobile World Congress), incloent ponents prin-
cipals, destacades empreses, programes i esdeveniments par-
ticipants. MWC19 Barcelona tindrà lloc del 25 al 28 de febrer 
de 2019, amb esdeveniments a Fira Gran Via, Fira Montjuïc i 
La Farga L’Hospitalet. GSMA espera que més de 107.000 pro-
fessionals de més de 200 països i territoris, que representin 
una àmplia gamma de sectors industrials, assistiran a MWC19 
Barcelona.

Sota el tema de l’esdeveniment de “Connectivitat intel·ligent”, 
MWC19 Barcelona ressaltarà la intersecció de la “hiperconne-
xió”, habilitada per 5G i Internet of Things (IoT), i “intel·ligència”, 
lliurada per intel·ligència artificial (AI) i grans dades . A més dels 
elements bàsics de connectivitat intel·ligent, MWC19 explorarà 
els temes clau del contingut, la confiança digital, el benestar 
digital i el futur. Podeu llegir-ne més en aquest ENLLAÇ. (Font: 
Intermèdia)

Softcatalà celebra el 20è aniversari

Softcatalà, l’associació que té per objectiu el foment del català a 
la informàtica, internet i les noves tecnologies, va commemorar 
dimarts passat, 2 d’octubre, el seu 20è aniversari. La seva pre-
sentació pública “va ser l’any 1998 amb el navegador Netscape 
en català”.  L’organització ha continuat la tasca amb el projec-
te lliure Mozilla.org, que produeix el paquet per a Internet que 
inclou el navegador Firefox i el programa de correu Thunder-
bird. També tradueix altres opcions ofimàtiques, com el paquet 
ofimàtic OpenOffice.org, el processador de textos Abiword i el 
gestor de fulls de càlcul Gnumeric.

Des dels seus inicis, Softcatalà ha apostat per la creació de 
recursos lingüístics lliures com ara el glossari de termes, la guia 
d’estil per a la traducció de programari i un corrector ortogràfic. 
Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis entre els 
quals destaca el Premi Nacional de Cultura i el Premi Pompeu 
Fabra en la categoria de comunicació i noves tecnologies, que 
atorga la Direcció General de Política Lingüística. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Taller d’introducció al Wordpress.- Barcelona. Dimecres 10 i 
17 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Manresa. Dilluns 29 d’octubre 
i 5 de novembre (de 15:00h a 20:00h) - Girona. Dimarts 20 i 27 de 
novembre (de 15:30h a 20:30h). Aquest taller, a càrrec de Xavier 
Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics per a 
construir una pàgina web a partir de les plantilles de Wordpress 
a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dilluns 15 i 22 d’octubre (de 09:30h a 
14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Barcelona. Dimarts 16 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) - La tec-
nologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, tant a qui es 
dedica a informar com a qui es dedica a comunicar en un sentit 
més ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà com 
generar continguts efectius amb el mòbil.

YouTube per a periodistes creadors. Com treure’n profit.- 
Barcelona. Dijous 18 d’octubre (de 15:30h a 20:30h) - Girona. 
Divendres 26 d’octubre (de 15:30h a 20:30h) - YouTube és la 
plataforma de vídeos que molts usuaris utilitzen per mantenir-
se al fil de la notícia o bé estar al corrent de campanyes corpo-
ratives. És per aquest motiu que creix el nombre de periodistes 
especialitzats en temàtiques; mitjans de comunicació; edito-
rials; empreses o bé institucions. En aquest curs Ivan Comas 
ens explicarà com treure’n profit com a periodista, comunicador 
o gestor de continguts.

El videojoc com a eina periodística.- Barcelona. Divendres 
19 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - En aquesta sessió, impar-
tida per Marc Bellmunt, plantejarem el videojoc com a eina de 
transmissió de missatges periodístics, a més d’aproximar-nos-
hi tant des d’una vessant teòrica com des d’una vessant pràc-
tica que ens permetrà desenvolupar el nostre propi prototip de 
videojoc com a peça periodística.

Escriptura Creativa.- Barcelona. Dimarts 23 i 30 d’octubre (de 
15:30h a 19:30h) - A través d’aquesta formació, dissenyada per 
Montse Sanahuja, els assistents aprendran a desbloquejar la 
seva creativitat; detectaran els punts de millora dels seus con-
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tinguts; i començaran a dotar l’escriptura d’intencionalitat i emo-
cions amb l’objectiu de que els seus continguts siguin atractius 
i diferencials.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. 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. Per a més 
informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ. (Font: CPC) 
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Foscor i fred de tardor per als mitjans 
de comunicació
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

Les notícies negatives sobre el comportament dels mercats 
dels mitjans en paper o digital, s’han prodigat a l’estiu. El paper 
diari segueix baixant als inferns i agost ha estat un mes per 
oblidar. El creixement de la publicitat digital es el porten les 
recerques i les xarxes socials, i els digitals purs acusen el cop. 
Mentrestant, la televisió tradicional comença a girar al embornal 
de la història. Estem davant d’un canvi en el model de negoci 
des de la publicitat als ingressos per audiència.

Agost ha estat un mes horrible per als grans diaris impresos a 
Espanya. El País, ABC, El Mundo, La Razón, El Periódico i La 
Vanguardia van vendre a l’agost 274.000 exemplars en conjunt, 
un 13,3% menys que en el mateix mes de l’any passat , segons 
dades de l’OJD.’El País ha estat el que més ha caigut: registra 
84.000 còpies venudes de mitjana diària, amb una caiguda del 
13%. El Mundo perd també un 13% i es queda en 56.000 exem-
plars. El segueix ABC amb unes vendes de 52.000 exemplars 
i una caiguda de 9,2%. La Razón pateix un enfonsament del 
18,2% i es queda en unes vendes de 25.000 exemplars. La 
Vanguardia retrocedeix un 20,2%, amb unes vendes de 23.000 
exemplars. El Periódico va vendre 31.000 còpies, un 14,5% 
menys. En comptes semestrals, el grup Prisa registra un retro-
cés del 12% en facturació per vendes, un 32% en els ingres-
sos per promocions i el 12% en la publicitat impresa. Unidad 
Editorial anota una caiguda dels seus ingressos editorials de 6 
milions d’euros en el primer semestre. Segons la consultora In-
foAdex, entre gener i juny, la publicitat en tots els diaris va caure 
el 6,2%, a les revistes va retrocedir 4,5% i en els suplements i 
dominicals, el 6,2%. A Internet s’anota un augment del 11,7%.

Les recerques i les xarxes socials es mengen dos terços del 
creixement publicitari mundial. La inversió publicitària creixerà 
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al voltant d’un 4% cada any durant els tres propers exercicis, 
fins a arribar una despesa total en 2020 de 581.000 milions de 
dòlars, segons les últimes previsions de Zenith. Però el 67% 
d’aquest increment hi menjaran les recerques pagades i la pu-
blicitat en xarxes socials.

Els mitjans digitals americans comencen a acusar el cop. Es-
pecialment els mitjans gratuïts són els que estan patint més. El 
Wall Street Journal anunciava recentment que el potent grup de 
mitjans digitals Vox Media no aconseguirà els seus objectius 
financers aquest any. Els grups BuzzFeed i Vice Media estan en 
dificultats. BuzzFeed va anunciar recentment que tancarà les 
seves activitats en podcast, concentrant les seves forces en la 
producció de vídeos per a plataformes com Netflix o Facebook. 
Al començament d’estiu es va tancar BuzzFeed France. El grup 
de mitjans digitals Mic, amb seu a Nova York, que dóna feina a 
un centenar de persones, s’ha de posar a la venda, llevat que 
sigui capaç d’augmentar el seu capital o reduir els seus costos, 
segons va escriure el Wall Street Journal.

Els gegants de mitjans europeus estan recorrent a grans inver-
sions en capital risc. A Europa del Nord i Central, els principals 
grups de mitjans estan invertint agressivament en start-ups i 

empreses de comerç electrònic. L’alemany Axel Springer ha in-
vertit en més de 100 noves empreses. Schibsted, de Noruega; 
Bonnier, de Suècia i Hubert Burda, d’Alemanya, inverteixen for-
tament en carteres de capital risc. També Bertelsmann, Hearst i 
21st Century Fox, estan invertint en iniciatives corporatives. No 
obstant això, les principals cadenes de diaris i revistes d’Estats 
Units no estan fent moltes inversions en noves empreses. Per 
contra, la xinesa Tencent ha realitzat més de 300 inversions en 
start-ups en els últims temps.

Alarma a les televisions tradicionals: cauen la publicitat i les 
audiències. Telecinco i Antena 3 registren un descens de l’11% 
en la pressió publicitària durant el mes de setembre, seguint la 
tendència que ja es va apuntar a l’agost. Telecinco perd un 6% 
en la seva publicitat i Antena 3 marca un descens del 9%. Pel 
que fa a Cuatro i La Sexta, s’anoten la pitjor dada de pressió 
publicitària al setembre, amb una caiguda del 21%. El consum 
de televisió tradicional a Espanya disminueix en tots els targets. 
Els joves, especialment, perden 22 minuts. Els dos gegants au-
diovisuals espanyols, Mediaset i Atresmedia, han perdut 1.860 
milions d’euros en borsa entre gener i setembre. Telecinco tan-
ca setembre tenint la major quota de pantalla, amb un 13,7% de 
share. (Foto: Nordic Walking Girona)
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Efectes sobre la llibertat d’expressió 
de la Directiva europea de drets 
d’autor
Per Héctor Fouce / European Journalism Observatory

  
El Parlament Europeu acaba d’aprovar la segona lectura de la 
proposta de directiva sobre drets d’autor que ara han de re-
dactar el Consell i la Comissió. Es tractava de posar al dia les 
normes en una matèria que canvia massa ràpid i que tendeix a 
desbordar ràpidament els límits de la llei.

Les dues qüestions més polèmiques impliquen directament li-
mitacions a la llibertat d’expressió tot i ser presentades com a 
simples ajustos de l’equilibri entre els sectors de les indústries 

culturals i de la tecnologia. El primer té a veure amb l’obligació 
de pagar als editors per enllaçar notícies. El segon, amb 
l’obligació d’establir filtres en els serveis de continguts generats 
per usuaris per assegurar que aquests no vulneren la llei de 
drets d’autor.

Alemanya i Espanya ja havien incorporat a les seves legisla-
cions de propietat intel·lectual l’obligació del pagament als edi-
tors per enllaçar a les seves notícies, amb resultats discutibles. 
En el cas espanyol, l’únic que es va aconseguir va ser el tanca-
ment de Google News, i ben pocs ingressos per als mitjans. Es 
tracta, diuen els editors, d’evitar que cercadors com Google ge-
nerin ingressos a costa d’explotar uns continguts pels quals no 
paguen. L’ambició de qualsevol editor és que els lectors arribin 
a les notícies des de la seva pròpia web, de manera que la pu-
blicitat els acompanyi, evitant qualsevol distracció, digui enllaç, 
que els porti fora de la pàgina. Però bona part de les notícies 
són llegides després de veure-les en xarxes socials(Encara que 
els serveis de missatgeria com WhatsApp comencen a consoli-
dar-se com canals per compartir notícies). El resultat són notí-
cies digitals editades amb esperit analògic, que no permeten al 
lector arribar a les fonts primàries o ampliar la informació.
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Amb la nova normativa, la informació a internet es farà més 
pobre, perquè a l’hora d’escriure hi ha certes fonts, les notícies 
dels mitjans, que haurem d’evitar enllaçar. I possiblement no 
solucionarà els problemes dels mitjans de comunicació deses-
peradament a la recerca d’un altre model de negoci. I si les 
notícies dels mitjans professionals no estan a mà, els usuaris 
faran fora mà d’altres fonts menys rigoroses, informades i con-
trastades, agreujant el problema de la desinformació .

La mateixa indignació d’uns proveïdors de contingut farts de 
veure com els nous gegants d’internet es fan d’or usant els 
seus materials batega en l’aprovació de l’article 13 que obliga 
a filtrar amb algoritmes els continguts generats per usuaris. Si 
l’article anterior podria ser anomenat taxa Google, està podria 
ser la taxa Youtube, però hi ha diferències. YouTube si paga als 
propietaris del contingut quan algú puja, per exemple, un tema 
de Beyoncé. El seu sistema de filtrat, ContentID, estableix que 
la peça té copyright i pregunta al seu propietari que fer amb ella. 
Pot deixar-se a la xarxa, eliminar o monetitzar inserint publicitat, 
tot a través d’un algoritme que compara l’arxiu pujat amb un al-
tre de referència. El problema és que YouTube paga una petita 
quantitat de l’ingrés publicitari, no negociable, a la discografia 
o l’estudi de la pel·lícula que acabes de pujar. Per a la indús-

tria cultural, l’ideal seria poder negociar la tarifa, com fan amb 
Spotify, però la diferència és que aquí no és YouTube qui puja 
el contingut, sinó l’usuari, i per tant no és responsable a priori 
de les infraccions que un contingut pugui incórrer.

YouTube ha trigat una dècada i ha invertit milions en desen-
volupar contentd. La idea és que tots els serveis similars han 
d’implementar una tecnologia que funcioni de la mateixa mane-
ra, eliminant el contingut amb copyright, però és obvi que po-
ques empreses tenen el múscul financer i la capacitat tecnolò-
gica de YouTube i la seva companyia matriu Alphabet. Així que 
una conseqüència de la norma podria ser que, lluny de moderar 
la forma en què YouTube explota el contingut aliè, originant el 
que la indústria cultural crida value gap, es consolidi aquesta 
empresa com a monopoli.

Un problema no menys greu és que el filtrat amb algoritmes 
és notablement imperfecte. La propietat intel·lectual té excep-
cions com la cita o la paròdia (i altres menys clares en l’ús just 
dels sistemes anglosaxons). Per utilitzar una fotografia amb 
copyright està prohibit, però usar-la per fer una paròdia està 
permès. I tot i així dependrà de què es parodia i de la rela-
ció de l’original amb la cosa parodiada. Problemes que han de 
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ser argumentats davant d’un jutge aportant informes experts i 
exposant la problemàtica de la llei. L’algorisme no atén infor-
mes pericials, apreciacions subjectives o camàndoles legals. 
De manera que l’automatització del control dels drets d’autor 
acabarà convertida en una forma de censura que sistemàtica-
ment eliminarà continguts que té un dret avalat per la llei per a 
circular.

Aquest és un nou episodi d’una carrera cap a endavant que fa 
que la normativa de copyright es reforci de manera constant 
alhora que les eines tecnològiques i les pràctiques de les au-
diències llimen les idees d’autoria i control. Moltes veus han 
avisat que a poc a poc estem canviant internet i eliminant el seu 
potencial per crear societats més participatives, innovadores, 
creatives i democràtiques. I ho estem fent de forma subtil en 
nom del dret d’autor. (Gràfic: Pixabay)
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Alfonso Méndiz: La nostra és una 
professió que pot canviar el món, 
omplir-lo d’esperança 
Per Miquel Marín / +1 Sumant Històries /UIC          
 

A l’Alfonso Méndiz li agrada parlar. No en va és el degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya (UIC), des de fa dos anys i mig. I vam 
xerrar –una conversa de deixeble a mestre– d’aquest període 
al capdavant de la Facultat: de la gestió diària per millorar la 
docència i impulsar la internacionalització, de generar recerca 
i establir xarxes amb altres facultats; del comunicador d’avui, 
obert al món, i de l’ètica que hauria d’imperar, si busquem fer 

un món millor: almenys, és a què volem tendir els que hem 
decidit emprendre l’aprenentatge d’aquesta professió. I tam-
bé vam parlar d’històries, ja que així va començar a ‘fer-se’ 
aquest degà: passant del cinema a la publicitat –és catedràtic 
en aquesta disciplina–, començant, encara que pugui semblar 
estrany, per la Filologia.

Com és això que va començar per la Filologia?
Sí. Així és, en certa manera… Des de sempre m’ha agradat 
molt llegir i escriure. Amb 17 anys havia escrit diversos contes i 
una obra de teatre: m’encantava explicar històries i em sembla-
va que la Filologia era el camí per aprendre a explicar-les. Però 
amb el temps vaig descobrir que on de veritat se n’aprenia era 
en la comunicació. Ho vaig tenir clar i vaig decidir reenfocar-hi 
el meu futur.

Després d’haver tocat tots els camps de la comunicació 
–cinema, periodisme i publicitat–, què creu que els uneix?
Jo diria que conflueixen en el desig de comunicar quelcom re-
llevant a través d’una història. Un comunicador és un narrador 
d’històries interessants i humanes: la gran història periodística 
del que avui ha passat a Síria, o la petita de com viu una cas-
tanyera d’Olot, a la qual tothom explica els seus problemes; 
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la història d’una sèrie fictícia i allunyada en el temps, que ens 
parla, però, de temes molt propers (la família, l’amistat, el dolor, 
la solidaritat); o la d’una marca que ens involucra i ens promet 
un canvi rellevant en les nostres vides. Totes són comunicació.

Històries que, de vegades, no són veritables: em refereixo 
a les fake news, tan en voga, últimament… Està en crisi la 
comunicació?
Jo diria que està en crisi la comunicació que no respecta el pú-
blic. Ja no interessen les notícies que destil·len acidesa i visió 
negativa. La gent no va als mitjans per omplir-se d’amargor. 
La gent n’espera informació objectiva i enriquiment personal: 
llegeixo coses per saber, per despertar noves idees, per buscar 
optimisme; per ser millor persona, en definitiva. Per què es par-
la tant de fake news? Perquè molts s’han desentès de la veritat, 
i destil·len escepticisme, ironia, desencís. El periodisme ha de 
recuperar la il·lusió i la missió de servei.

Aquesta no és una professió per a cínics, ho va citar re-
centment...
En efecte, ho vaig voler recordar als estudiants que acabaven 
l’any passat: és el títol de l’obra més coneguda de Kapuscinski. 
Ho deia després d’una llarga experiència en llocs variats i de 

vegades inhòspits (també va ser corresponsal de guerra). Sens 
dubte, Kapuscinski ha estat un dels grans periodistes del segle 
XX, i al final dels seus dies no apostava per la crítica ni per 
la ironia. Apostava per la il·lusió i per considerar l’informador 
com un servidor dels seus conciutadans. Aquesta és una gran 
professió que pot canviar el món, omplir-lo d’esperança, fer-lo 
millor… Fake news? El problema, potser, és que hi ha un excés 
de vanitat, de confiança en el propi judici (que porta a no con-
trastar les fonts), i una falta de rigor i de valors ètics.

Per què aquesta preocupació seva per les qüestions etico-
jurídiques de la comunicació?
Perquè la nostra professió afronta, en tots els seus àmbits, 
molts dilemes ètics cada dia. És clar que totes les professions 
influeixen d’una manera o altra, però aquesta afecta els 7.500 
milions de persones que vivim al planeta. Tots ens comuniquem 
amb moltes persones cada dia: enviem missatges per les xar-
xes socials, rebem i aportem idees a Internet, llegim notícies 
a la premsa i mirem pel·lícules i sèries de televisió, etc. Els 
professionals que estan darrere de cada un d’aquests mitjans 
poden aportar optimisme o desencant, esperança o desil·lusió, 
solidaritat o egoisme. Per això sempre m’ha semblat que cal en-
focar l’aprenentatge i la formació dels futurs comunicadors des 
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de la responsabilitat ètica, molt abans que des del coneixement 
tècnic. El que ha de tenir molt clar un comunicador és que la 
seva actitud i visió sobre les persones influeix poderosament en 
el públic, i que el món serà millor o pitjor segons com sigui ell, 
com a persona i com a comunicador.

Pensa que és la direcció presa per la comunicació en general?
Seria el desitjable. La realitat és que la comunicació cada vegada 
està més tecnologitzada i fiscalitzada. Els cercadors i les xarxes 
socials ho saben tot sobre nosaltres i ens ofereixen comunicacions 
a mida, ofertes comercials ajustades al nostre perfil. Precisament 
per això, la comunicació necessita ser cada dia més humana. Per-
què, o serveix per a què siguem millors persones, més solidàries 
i obertes als altres, o no serà comunicació sinó incomunicació.

En realitat, estem parlant de reptes que valdrien més enllà 
de la nostra facultat. Després de tants anys en la docència, 
com veu l’estudiant d’universitat?
I tant que són reptes per a tothom! En aquest sentit, jo diria que 
l’universitari –qualsevol–, a més de formar-se un criteri propi, 
ha de tenir un afany gran per saber coses: primer, fent créixer la 
il·lusió de conèixer a fons la pròpia especialitat, i després, obrint 
la ment per dialogar amb professors i estudiants d’altres àrees. 

I tot això, en un clima de convivència i de servei a la societat. 
És compatible aquest desig de servir amb el de destacar, de 
deixar empremta en els altres. Perquè la ciència que un adqui-
reix només aconsegueix la seva plenitud quan serveix per crear 
i consolidar un món millor. En definitiva, el veig com algú que 
s’esforça per saber, per conviure i per servir.

Quin creu que és el repte d’un degà i, concretament, d’un 
degà de Comunicació?
Jo diria que, en el meu cas, és un repte triple: primer, col·locar 
cada persona –des del professorat, fins a l’alumne, passant pel 
personal d’administració i serveis– en el lloc on pugui ser més 
útil i més feliç (i per això és important saber escoltar); segon, 
anticipar els canvis acadèmics i professionals per mantenir ac-
tualitzada la formació que els estudiants requereixen; i tercer, 
impulsar una millora constant en la docència i la investigació. 
Això exigeix comprendre que el que és urgent és la docència, 
que mira sempre al present i és font de nous estudiants; però 
el futur està en la investigació: és la que permet l’avanç del co-
neixement, i també la que posiciona les universitats en els ràn-
quings. Però totes dues són importants i han de compenetrar-
se. Un degà ha d’impulsar les dues dimensions, sense deixar 
que cap de les dues es quedi enrere. (Foto: UIC Barcelona)
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El binomi del futur
Per Mireia Biel, periodista amb experiència amb mitjans locals 
/ Report.cat

Els diaris tal com els hem conegut fins avui, tenen els dies 
comptats? Aquest és un debat profund i que genera una am-
plíssima diversitat d’opinions. A finals de 2016, el diari britànic 
The Independent arribava als seus 40 anys de vida tancant la 
seva edició impresa. Amb el “Pareu màquines!” d’aquella edició 
històrica, el rotatiu s’embarcava en l’aventura del periodisme 
digital després de perdre el 85% dels seus lectors en paper 
i deixava enrere èpoques glorioses amb tirades de 400.000 
exemplars als anys noranta. 

Però reduir la crisi del periodisme de casa nostra únicament al 
canvi de paradigma seria un error. La confluència entre l’auge 

de les plataformes digitals i l’inici de la profunda recessió econò-
mica iniciada el 2008 va provocar una concentració del mercat 
editorial, amb la fusió d’empreses i l’aparició de conglomerats 
comunicatius gegants. 

Contra les cordes 
L’apagada analògica del 2010 i la implantació total de la TDT 
obrien la porta a un món audiovisual atractiu per a les inver-
sions i per als ingressos en publicitat. El 2017, Mediaset i Atres-
media controlaven més de la meitat de l’audiència televisiva i 
gairebé el 94% dels ingressos per publicitat, segons l’informe 
d’InfoAdex i KantarMedia.  

Els grups multimèdia regentaven diaris, ràdios, editorials, ca-
nals de televisió. Josep Carles Rius, exdegà del Col·legi de 
Periodistes, exsubdirector de La Vanguardia, president de la 
Fundació Periodisme Plural i autor de Periodismo en recons-
trucción (Publicacions UB), afirmava en un article d’opinió, que 
“l’antic binomi dels mitjans negoci rendible-influència social ha 
estat substituït per la lluita dels grans grups mediàtics per uns 
recursos cada cop més escassos”. Uns grups, que en opinió de 
Rius, “són fràgils i vulnerables davant els poders econòmics de 
qui depenen”. 
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De fet, així ho han demostrat moviments com la renegociació 
de deutes milionaris amb bancs, que han portat les plantilles de 
les redaccions contra les cordes i han condicionat la indepen-
dència dels mitjans. El Periódico, del Grup Zeta, va ajustar la 
plantilla del diari Sport, va tancar les revistes Interviú i Tiempo i 
va acomiadar un centenar de periodistes. O La Vanguardia, que 
va proposar una rebaixa salarial i El Punt Avui, que ha tancat 
la redacció de Barcelona, deixant al carrer 45 professionals. 
Redaccions, doncs, lligades de mans i peus als bancs de qui 
depenen.  

Nous formats
Projectes nascuts en plena era digital demostren, també, 
que les coses es poden fer d’una altra manera. Eldiario.es és 
l’exemple més clar. En una conferència pública, el seu director, 
Ignacio Escolar, ho definia així: “Hem construït una empresa 
completament independent. Tenim 33.000 subscriptors i amb 
el cas Cifuentes hem crescut en 9.000 socis, que suposen mig 
milió d’euros, que ens permeten pagar millor als periodistes i 
posar gent a investigar”. 

Internet és la nova pantalla de televisió, són les noves pàgines del 
diari. I pot ser també l’oportunitat pel nou periodisme. Així doncs, 

dir que les noves finestres tecnològiques són el gran reclam no 
és cap disbarat. Un estudi internacional realitzat per l’agència 
Reuters el 2014, revela que un 49% dels espanyols consultava 
les edicions digitals o les aplicacions mòbils dels diaris i que un 
46% accedien a les notícies a través de les xarxes socials. 

Unes dades reveladores si tenim en compte, a més a més, el 
gran potencial de les eines digitals per a fer informació, tant 
pels formats de creació de continguts com pels nombrosos ca-
nals de difusió a través dels quals divulgar-los. 

És evident que “sobretot els joves han abandonat la premsa 
escrita”, com conclou Barbara Yuste, directora de l’Associació 
Espanyola de l’Economia Digital. Però també ho és, tal i com 
apunta ella mateia, que “es traslladen a l’entorn online per bus-
car-hi entreteniment i una nova forma d’informar-se”. 

Són moments de canvi. El vídeo sota demanda amb platafor-
mes com Netflix o HBO i els serveis a la carta de les televisions 
convencionals, Youtube, les apps dels diaris digitals, els blocs, 
les xarxes socials… Tots ells han transformat els hàbits de con-
sum d’uns ciutadans cada vegada més exigents. Si tenim les 
plataformes i l’audiència, què falta?
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Recuperar el valor del periodista 
Àlex Grijelmo, periodista d’El País, assegurava en una entrevis-
ta a El Mundo que “malgrat els diaris han perdut influència” cal 
recuperar la figura del periodista com a “intermediari”, com un 
filtre igual que a la vida real ho són els arquitectes, els metges 
o els professors, amb el seu valor professional afegit. Grijel-
mo defensa que “es tornarà a necessitar com a intermediari el 
periodisme reflexiu i prestigiós”, aquell que faci deixar enrere 
l’opinió avui generalitzada que “un s’informa millor per si sol a 
través d’Internet o de les xarxes”. 

Així ho ha demostrat el sistema de subscripcions i de fidelitza-
ció dels lectors a través d’un periodisme de qualitat, de fons, 
que adopta i combina nous formats més enllà de la notícia de 
ràpida lectura que s’ha imposat en les capçaleres de referència 
als Estats Units, com The New York Times o The Washington 
Post, o en països de l’Amèrica del Sud com l’Argentina, amb 
rotatius amb un gruix de subscriptors fidelitzats molt alt com 
Clarín. Les seves redaccions són capaces d’influir en l’agenda 
política pública dels seus països. Periodisme de qualitat que 
satisfà els lectors i els compromet encara més amb la feina 
dels diaris.

Malauradament, en aquest sentit encara queda molta feina per 
fer al nostre país. Si bé l’estudi de Reuters afirma que un 22% 
d’espanyols estaria disposat a pagar per a la informació que 
avui obté de forma gratuïta, actualment només un 8,5% dels 
consumidors d’informació ho fa. Potser investigacions com les 
que està traient a la llum eldiario.es faran canviar el rumb de la 
balança. I de les inversions. (Foto: CCMA)
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La transformació del Washington 
Post, cinc anys després
Per Miquel Pellicer, director d’Estratègia i Comunicació a Lavi-
nia Group / miquelpellicer.com

El Washington Post, de la mà de  Jeff Bezos, s’ha convertit en 
un referent de les empreses de mitjans de comunicació. Dife-
rents analistes ho etiqueten com una empresa tecnològica. El 
fundador d’Amazon va posar l’ull en una de les capçaleres his-
tòriques dels Estats Units comprant-a mitjan 2013. El diari ja no 
és simplement l’històric mitjà que va fer caure a Richard Nixon 
amb el Watergate. Bezos ha transformat el Post en una em-

presa tecnològica liderada per Martin Baron, un dels referents 
periodístics dels Estats Units i un equip multidisciplinari en la 
redacció que va veure créixer a Bob Woodward i Carl Bernstein.

L’analista de mitjans Pepe Cerezo afirma a Els mitjans líquids 
(UOC, 2018) que “els tres pilars estratègics del Post han estat: 
aposta pel talent, aposta per la seva pròpia plataforma tecnològica 
i impuls d’una cultura basada en la innovació i la experimentació”.

En aquests cinc anys, Bezos ha desenvolupat una estratègia per 
incrementar els ingressos amb una capa de negoci vinculada a 
productes tecnològics com  Arc Publishing, un gestor de contin-
guts (CMS) que arriba a Espanya de la mà d’El País. Als Estats 
Units ja està implementat en mitjans de Nova York, Los Angeles, 
Chicago, Boston, Filadèlfia, Dallas, a més de Washington. Entre 
els mitjans que ja ho fan servir,  Los Angeles Times, el Globe 
and Mail, el New Zealand Herald, el Alaska Dispatch News, la 
Philadelphia Mitjana Network  o el Willamette Week. En total, Arc 
funciona per a una audiència global de més de 300 milions de 
lectors i els editors paguen sobre la base de l’ample de banda.

Scot Gillespie, director de tecnologia del Washington Post, 
afirmava a Fast Company que la proposta de valor d’Arc és 
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“permet executar el CMS per a vostè i així es concentrarà en 
realitzar continguts diferents”.

Els responsables del Post volen que Arc Publishing sigui alguna 
cosa més que un CMS. The Post començarà a provar una xarxa 
publicitària basada en el programari. La tecnologia a aplicar es 
diu Zeus i pretén incrementar els ingressos dels anunciants.

Arc Publishing es va gestar, però, mesos abans de l’arribada 
de Bezos com a eina interna a través d’un projecte denominat 
PageBuilder. Després van venir  Websked, Anglerfish, Goldfish, 
Loxodo, Bandito, Darwin, Clavis i InContext. Va ser en 2014 
quan es paquetitzaren totes aquestes funcionalitats, no només 
per a ús intern sinó com a producte disposat a ser comercialit-
zat. El Washington Post havia trobat un nou model de negoci.

El Post a partir del 2013
“No hi ha mapa que ens guiï i no serà fàcil fer-ho. Haurem 
d’inventar, el que significa que necessitarem experimentar”, va 
dir Jeff Bezos en una carta als empleats del Post quan va com-
prar el diari a l’agost de 2013: “Jeff Bezos on Post purchase”.
En 2013, Rikarden escrivia a Redacciones: “Els 190 milions 
d’euros són una ridiculesa si es comparen amb els preus que 

es van pagar per empreses de mitjans fa només uns anys i els 
que s’estan pagant per alguns portals d’Internet que poden te-
nir molt èxit en l’actualitat però que, per descomptat, no tenen 
l’historial de rendibilitat i rellevància social que atresoren els 
mitjans de comunicació.”

El 8 d’agost de 2013 vam publicar Les claus: Jeff Bezos, Ama-
zon i The Washington Post per analitzar pocs dies després la 
transacció. I aquests dies, Adrián Segovia deia: “Bezos promet 
pagar el compte del diari amb els diners del comerç electrònic”. 

Donald Graham, director executiu de The Post Co, va expli-
car que el diari “podria haver sobreviscut sota la propietat de 
l’empresa i haver estat rendible en un futur pròxim”. “Però vo-
líem fer alguna cosa més que sobreviure. No estic dient que 
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això garanteixi l’èxit, però ens dóna moltes més possibilitats 
d’aconseguir-ho”, va afegir l’empresari i membre de la família 
Graham que va ser propietària del  Post  durant vuit dècades.

Entrar a l’univers d’Amazon ha permès al  The Washington Post 
triplicar el seu equip d’enginyeria en els últims anys directa-
ment de Silicon Valley. Arc Publishing és la punta de l’iceberg 
d’aquesta companyia de tecnologia en què s’ha convertit el Post. 
The Washington Post no revela els ingressos d’Arc Publishing 
o si actualment és rendible. No obstant això, sí diu que els in-
gressos d’Arc es van duplicar any rere any i l’objectiu és dupli-
car novament en 2018. Segons el seu CIO, Shailesh Prakash, la 
companyia veu la plataforma com un negoci que representaria 
més de 100 milions de dòlars, com apunta en Business Insider. 

Mentre els resultats globals van molt bé. The Washington Post 
repeteix rendibilitat després de triplicar les subscripcions en dos 
anys. El nombre de subscripcions al setembre de 2017 supe-
rava el milió (el doble que un any abans), alternant-se amb el  
New York Times i el  Wall Street Journal .

L’àmbit digital és fonamental en aquesta transformació del 
Washington Post en els últims cinc anys. En 2017 harmonitza-

va la seva redacció afegint nous rols: editor d’operacions, editor 
de producte i editor de projectes. Aquests llocs, afirmaven inter-
nament, “ajudaran a seguir amb l’enorme creixement que hem 
experimentat en els darrers anys, i especialment l’augment de 
la nostra creixent base de subscriptors”.

El lideratge de la transformació
John P. Kotter, prestigiós professor de l’Escola de Negocis de 
Harvard, considera que “les transformacions, sovint comencen 
i comencen bé, quan una organització té un nou cap que és 
un bon líder i que detecta la necessitat d’un canvi important”. 
Estratègicament el lideratge ha estat la quarta aposta del Post.

Bezos ha exercit aquest lideratge i ha transmès una visió. 
Malgrat que ell mateix havia anunciat que no “hi ha mapa que 
ens guiï”, Bezos tenia la idea clara de transformar el Post per 
convertir-lo en un dels mitjans de referència als Estats Units i 
el món.

Al capdavant del seu periòdic, Bezos té a Martin Baron, que va 
començar com a director a principis de 2012, un any i mig des-
prés de l’arribada del magnat del comerç electrònic.
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En 2016 Baron va realitzar un visionari discurs sobre el pe-
riodisme a la gala de lliurament dels Premis Gabriel García 
Márquez: “estem en una societat digital i serà millor que ens 
adaptem. No només adaptar-nos, sinó acollir el canvi amb en-
tusiasme”. Baron parla de la professió però en el fons està pro-
jectant el que en aquests anys estava realitzant el seu periòdic. 
Baron aquest dia en un fabulós castellà posa en valor les xar-
xes socials, les noves narratives, el periodisme mòbil, l’e-mail 
màrqueting, l’engagement i, com no, la tecnologia. En aquest 
article de 2016 publicat en MiquelPellicer.com podeu llegir les 
principals claus del discurs del director de l’ Washington Post.

Al llarg del mes d’octubre de 2015 el Post va aconseguir arribar 
a la xifra de 66,9 milions d’usuaris únics en totes les platafor-
mes, superant per primera vegada al New York Times, que es 
va quedar en 65,8 milions d’visites, segons les dades de com-
Score. És el major trànsit obtingut pel diari de la capital almenys 
des de l’any 2013. Al desembre de 2017 el Washington Post 
havia arribat als 84.600.000 de visitants.

El Post ha passat de ser el diari de Washington a un mitjà glo-
bal. Cinc anys després el Post segueix guanyant Premis Pulit-
zer; apostant pels nous talents; innovant en formats i narratives 

( recordeu-vos que el gadità Chiqui Esteban és el Graphics di-
rector del diari); articulant una redacció amb múltiples perfils 
(subratllar el paper de  Emilio García-Ruiz, el seua Managing 
Editor); convertint-se en un paradigma de periodisme global i 
un contrapoder de la nova administració Trump. Davant el lema 
de “els mitjans són l’enemic del poble” que tant propugna el pre-
sident republicà, el diari de Baron i Bezos va posar en la seva 
capçalera un nou lema: “Democracy Dies in Darkness”... La 
democràcia mor en la foscor. El bon periodisme no morirà mai 
mentre hi hagi mitjans com el Washington Post. I és que, com 
deia Ben Bradlee, l’històric director del Washington Post, “el 
fonament del periodisme és buscar la veritat”. (Fotos: Reuters 
i Post)
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Com s’ha forjat el periodisme del 
segle XXI (i quin futur li espera)
Per Carlos Risco / Gentleman

“És un petit món, però no si has de 
netejar“ (1990).
Hi ha qui diu que ja no s’aconsegueix 
encendre foc amb un full de diari. 
Que han perdut la veritat, que ja no 
cremen. Que les notícies estan bui-
des d’aquesta matèria poderosa que 
un dia les va convertir en el quart 
poder. Una crisi que s’ha desenvo-
lupat en paral·lel a la digitalització. 
Mentre internet ha anat penetrant 
en la societat i augmentar les hores 

que passa la ciutadania en línia, han baixat paral·lelament el 
nombre d’hores de lectura de diaris, revistes i llibres.

“Jo no em vaig aixecar un matí dient ‘vull ser guionista de televi-
sió’. Si el meu diari no s’hagués lliurat al màrqueting, si hagués 
invertit en donar als seus lectors bona informació i de qualitat, 

si no s’haguessin corromput davant les llums del sensaciona-
lisme... jo seguiria sent periodista”. A l’altra banda del telèfon, 
David Simon, que ha triomfat amb la televisió, no amaga el seu 
desencís amb la transformació dels mitjans de l’era internet, el 
que el va portar a canviar de professió i a decidir-se per escriu-
re els guions amb un èxit tal que sembla demostrar, silenciosa-
ment, que l’audiència encara té fam de bones històries, les que 
han desaparegut dels diaris de l’era online.

Internet ha apallissat les grans capçaleres, amb la gratuïtat de 
les notícies, esdevingudes en “continguts” i, mentre les vendes 
d’exemplars cauen en picat, ha transformat les redaccions tra-
dicionals per equips multimèdia que presenten davant el lector/
espectador/consumidor de pastilletes digestives capaços de 
crear ‘likes’, la nova moneda del lector, esdevingut en ‘follower’.

També s’han dissolt els diaris per transformar-los en una subs-
tància nova, diferent, prenyada de hipervincles, notícies rela-
cionades, opinions d’una suposada comunitat. Ens enfrontem 
a ells d’una manera multisensorial i la sensació més urgent és 
com han canviat en tot just uns lustres de frenesí digital des que 
el 1990 es llancés la web comercial. En pocs anys, els diaris 
han deixat de ser material combustible ...
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Com es queixava David Simon, les notícies altre temps relle-
vants dels diaris, des d’un rotatiu musculós fins a un honest dia-
ri de províncies, han donat pas a la morralla informativa. Així, 
el titular capciós sembla oblidar la rellevància informativa per 
pretendre la remenada de la notícia per la vitalitat infinita de 
la Xarxa i rebotar el major temps possible acumulant la major 
quantitat de likes (la moneda del nou internet a on no es paga 
per les notícies ).

Els fluxos d’informació multimèdia i la disrupció de les xarxes 
socials en la cadena editorial han fet mutar les capçaleres per 
sempre. Des que una notícia es llança, els “enllaços i canals 
d’informació RSS” aconsegueixen que balli a través de les pro-
funditats d’Internet, on la nova paradoxa és que acaba arribant 
al públic desagregada de la seva capçalera, apallissada per 
les diferents xarxes socials. Al temps, aquestes transformen 
a l’audiència en agents actius de la realitat digital. Twitter és 
capaç d’informar millor que un diari a través de les retallades 
i opinions dels seus usuaris i fins i tot un tuit pot ser la nova 
exclusiva.

Les redaccions s’han quedat buides i els diaris compten avui 
amb un nombre variable i creixent de freelances que nodreixen 

la informació/contingut que orbiten al voltant de les capçale-
res (molts d’ells acomiadats en els continus ajustos de plantilla 
després de la implosió del digital). Entre les conseqüències im-
mediates estan la decadència del redactor veterà, la no inves-
tigació de les notícies, la superficialitat i el triomf del espasme 
instantani que faci vibrar els ‘followers’ i els ‘likes’ i sigui capaç 
d’aconseguir aquesta meta efímera de ser trendic topic.

La cultura del pica-pica
Com apunta Nick Carr, autor de Què està fent Internet amb 
les nostres ments?, Els nostres cervells digitalitzats, addictes 
a l’estímul constant, es fatiguen quan tracten d’endinsar-se en 
una lectura mitjanament llarga i, en aquesta perversa condició, 
abandonen tota notícia que no sigui manejable o estigui inscrita 
en petits clips de vídeo. Paral·lela als canvis cerebrals derivats 
de la digitalització de la vida, la profunditat de la informació es 
fa menor i emergeix la cultura del pica-pica. Les notícies són 
petits impulsos, quan no mers ‘zascas’ sense altra rellevància 
que el fer clic sobre l’entrada i fer girar la dictadura del loga-
ritme.

Mentre el túnel del pastís publicitari digital segueixi sense per-
metre la monetització de les capçaleres com en l’era analògica, 
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els mitjans continuaran la seva fragmentació passant, en molts 
casos, per pèrdues de prestigi i veritat en nom del follower tem-
poral o el like estacional. Per la seva banda, Google i Facebook 
s’alcen com la gran competència de les editorials, propietaris 
dels logaritmes que filtren notícies i manegen audiències. Alho-
ra, sorgeixen veus que apunten a noves narratives, com Storify, 
que proposa l’exercici social del periodisme, gratuït i en xarxa, 
o experiments en periodisme sense ànim de lucre com NPR, i la 
veu del periodista flota per sobre del seu propi mitjà.
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