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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: L’economia de l’Internet mòbil a Europa: el 2017 tindrà uns ingressos de 230.000 milions d’euros
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Us imagineu un periòdic amb banda sonora? Doncs ja el podem trobar: The Guardian

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’Ara.cat recupera el lideratge dels digitals en català

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Segons Infoadex, es confirma el canvi de tendència en la inversió publicitària amb un 5,9% de creixement el 2014

NOVES EINES
Eines imprescindibles per reinventar el vídeo informatiu

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Escriure per a la Xarxa

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El periodisme del procés
TRIBUNA: Deu raons per les que val la pena estudiar Periodisme (o reinventar-lo si ja no tens edat per tornar a les aules)
ENTREVISTA: Consells perquè els periodistes construeixin la seva marca personal
ANÀLISI: Set grans moviments i tendències per al 2015
DOSSIER: Més eines, millor periodisme, més investigació
OPINIÓ: Mirada al local
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L’economia de l’Internet mòbil a 
Europa: el 2017 tindrà uns ingressos 
de 230.000 milions d’euros 
Per googleespana.blogspot

 

Aquest dimecres s’ha presentat a la seu de l’IESE l’estudi 
L’economia de l’Internet mòbil a Europa, realitzat per The Bos-
ton Consulting Group per a Google. Entre les principals conclu-
sions s’ha destacat que, només a Espanya, Alemanya, França, 
Itàlia i el Regne Unit, l’Internet mòbil ha creat 500.000 llocs de 
treball, la meitat d’ells basats físicament en aquests països. A 
més, s’espera que per 2017, en aquest grup de països, els in-
gressos generats per l’Internet mòbil augmentin fins als 230.000 
milions d’euros, fet que suposa un creixement del 25% anual. 
S’espera que aquest increment no provingui d’un augment de 
preus, sinó que estigui impulsat per unes connexions millors i 
més assequibles, per les aplicacions, el contingut i els serveis 
derivats d’aquest ecosistema, i per la ràpida expansió de la pu-
blicitat i les compres a través de dispositius mòbils.

Només el 2013, es van produir a tot el món 102.000 milions de 
descàrregues (de les quals 9.200 milions van ser descàrregues 
de pagament), un 60% més que el 2012. I encara que moltes 
aplicacions siguin gratuïtes, els ingressos per apps en els 13 
estats de la mostra (Alemanya, Austràlia, Brasil, Canadà, Xina, 
Corea del Sud, Espanya, Estats Units, França, Índia, Itàlia, Japó 
i el Regne Unit) van arribar als 26.000 milions de dòlars el 2013 i 
arribaran gairebé a triplicar fins als 76.000 milions el 2017.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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BCG destaca també que la competència es troba “en cada capa 
de l’ecosistema mòbil, entre proveïdors de serveis, plataformes, 
companyies proveïdores d’apps, contingut i serveis”. Aquesta 
competència és particularment intensa entre els fabricants de 
telèfons i els sistemes operatius, i ha suposat una explosió en 
el desenvolupament de dispositius i en les vendes, en oferir 
un ampli ventall per escollir, tant per part de l’usuari com dels 
negocis.

El 2010 les plataformes de BlackBerry i Symbian van represen-
tar la meitat de les vendes de smartphones, mentre que avui 
no arriben al 5%. iOS, Android i Microsoft Windows estan em-
brancats en una competència ferotge on nous jugadors com 
Amazon Fire, Xiamo MIUI, Firefox OS i Tizen ja hi estan entrant.

Com demostra l’estudi, l’Internet mòbil està impulsant el creixe-
ment de l’economia i la creació de llocs de treball a Europa i al 
món. Els serveis i les aplicacions mòbils ens ajuden a mante-
nir-nos informats, a accedir a una gran oferta d’oci i a orientar 
allà on anem. Sens dubte, les innovacions que vénen seguiran 
plantejant noves oportunitats de creixement en mobilitat i contri-
buint al desenvolupament de l’economia i de la societat.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC tenen accés a l’informe de The 
Boston Consulting Group, només cal CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/telecommunications_digital_economy_devices_mobile_internet_economy/?chapter=2
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Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

Si n’ets un, no t’ho pots perdre. Envia la teva història i vota les que més t’agradin. 

L’autèntic Basket Lover pot guanyar 6.000€  
per fer realitat el seu projecte.

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

Cada setmana obrirem el termini  
per votar-les en la nostra web.

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

ACPG_188x122_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 21/01/15   17:00
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Us imagineu un periòdic amb banda 
sonora? Doncs ja el podem trobar: 
The Guardian
Per Marketing Directo

 

La música és la taula de salvació dels malmesos mitjans impre-
sos? Potser no, però el prestigiós diari britànic The Guardian ha 
decidit penjar del braç d’ella per a un experiment que segur que 
dóna molt que parlar.

The Guardian ha fitxat William Butler, líder de la banda cana-
denca d’indie rock Arcade Fire, per posar banda sonora a les 
seves notícies. Al llarg d’aquesta setmana el músic compondrà 
cada dia una cançó utilitzant com a font d’inspiració dels arti-
cles del rotatiu britànic. Butler disposarà només de 24 hores per 
transformar en música les notícies abocades a les pàgines de 
The Guardian.

La singular col·laboració musical entre Butler i The Guardian es 
va iniciar el passat dilluns amb una cançó inspirada en Grècia. A 
aquesta va seguir dimarts un tema que trobava les seves arrels 
en un article sobre l’activista anti apartheid Moses Kotane.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix precisament aquestes dues pri-
meres “bandes sonores” d’aquest revolucionari experiment. No-
més cal CLICAR AQUÍ i AQUÍ

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://soundcloud.com/guardian-music/01-clean-monday-2
https://soundcloud.com/guardian-music/waving-flag-will-butler
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Neix Línia Mar, el nou periòdic del 
Baix Maresme

El Grup Comunicació 21 ha llançat aquest dimarts el primer 
número de Línia Mar, publicació mensual amb un tiratge de 
15.000 exemplars auditats per OJD que es distribueixen gra-
tuïtament a nou poblacions del Maresme: Alella, Cabrera de 
Mar, Cabrils, El Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. El nou periòdic pretén cobrir 
el buit mediàtic d’aquesta zona costanera, incentivar els trets 
identitaris de les nou poblacions on es distribueix, i ser referent 
periodístic al Baix Maresme. Els plans de Línia Mar passen per 
incrementar el seu pes i arrelament i anar augmentant la difusió 
i paginació.

Aquesta és la 21a capçalera de la xarxa de publicacions de 
proximitat del Grup Comunicació 21, el qual destaca que el nou 
periòdic neix en un context econòmic que comença a donar 
símptomes de reactivació. La xarxa Línia, que el 2011 va guan-
yar el premi Tasis Torrent a la millor iniciativa en l’àmbit de la 
premsa local i comarcal, actualment distribueix 361.300 exem-
plars certificats per OJD-PGD a la ciutat de Barcelona i l’àrea 
metropolitana.

L’editor de Comunicació 21, David Centol, escriu en la presen-
tació de Línia Mar: “... poder editar i imprimir el número 1 de la 
capçalera Línia Marés és motiu d’alegria i, segurament, de sor-
presa. Però ja tenim 21 publicacions repartides per tota l’àrea 
metropolitana i, per tant, ens hem guanyat una bona dosi de 
credibilitat.” (d’AEC)

Zeta ultima el seu refinançament per 
donar entrada als Lara a El Periódico

Grupo Zeta, editor d’El Periódico de Catalunya i diverses re-
vistes, ultima la renegociació del crèdit sindicat per valor de 
117 milions que manté amb diversos bancs, entre ells Banco 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Popular, BBVA i CaixaBank. El refinançament d’aquest crèdit 
és condició indispensable perquè la família Lara (propietària de 
Grupo Planeta) entri a l’accionariat d’El Periódico amb una par-
ticipació del 23 per cent i dos llocs en el consell d’administració 
d’Ediciones Primera Plana, editora del rotatiu.

La mort del president de Planeta, José Manuel Lara, va con-
gelar una operació que, segons fonts financeres i del mateix 
Grupo Zeta, estava gairebé feta. El crèdit sindicat està liderat 
per CaixaBank el president del qual, Isidre Fainé, era íntim de 
Lara. A més, l’home fort de Zeta és Juan Llopart, president de 
la Comissió Executiva del Grup i nomenat al novembre vicepre-
sident. Llopart ha desenvolupat la major part de la seva carrera 
a La Caixa, sota la tutela d’Isidre Fainé.

Marta Lara ha pres el relleu del seu pare en una operació en 
la que pretén que els bancs acceptin la segregació d’Ediciones 
Primera Plana del Grupo Zeta per, un cop separades, injectar 
una quantitat de diners equivalent a la lleva que els bancs es-
tiguin disposats a realitzar. Aquest és el punt on els interessos 
dels diferents bancs són divergents, ja que no tots estan dispo-
sats a aplicar les lleves sol·licitades. (d’El Economista)

Crisi a El País. Caiguda en difusió 
i lideratge tot i 57.000 exemplars 
estrangers

El País no passa pel seu millor moment. Les dades publicades 
recentment indiquen que el diari s’ha deixat 44.751 exemplars 
(un 16,1% menys) en un any. En aquests moments el diari man-
té el lideratge, però a compte d’una comptabilització dels seus 
exemplars difosos a l’estranger. En total 57.000 còpies que de 
no existir -és gairebé l’únic diari que ho fa- els deixarien amb 
174.216 còpies, molt a prop de les 136.000 d’El Mundo o els 
134.135 exemplars de mitjana diària de La Vanguardia o els 
116.000 d’ABC.
 
Les raons? Les fonts del sector, segons explica Prnoticias, ex-
pliquen que el lector històric i d’esquerres d’El País s’ha divor-
ciat de la capçalera perquè la perceben com la d’un diari proper 
al poder econòmic i polític. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Catalunya Ràdio, obligada a abonar la 
retallada del 5%

El Tribunal Suprem obliga Catalunya Ràdio a reemborsar a la 
plantilla l’import de la reducció salarial del 5% aplicada després 
de l’1 de gener del 2013 perquè considera que la denominada 
Reducció Acord de Viabilitat (RAV), un pacte voluntari entre tre-
balladors i empresa, deixava d’estar vigent en aquella data. La 
sentència també obliga a endegar negociacions per determinar 
com compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors 
durant el període de l’acord. La decisió del Suprem podria afec-
tar també els treballadors de TV3. (de La Vanguardia)

Atresmedia augmenta un 6% els seus 
ingressos i un 1% el seu benefici

Malgrat el tancament de canals de televisió, la millora en el 
mercat publicitari va permetre elevar el benefici atribuït al grup 
a 46,7 milions d’euros, i els ingressos fins als 883 milions. Les 
xifres del quart trimestre del 2014 van confirmar “l’evolució po-

sitiva del mercat publicitari de mitjans convencionals, que s’ha 
produït des del segon trimestre del 2014”.

Aquesta millora, al costat del repunt de l’audiència en canals 
com La Sexta, ha permès contrarestar els efectes del tanca-
ment de tres canals, Nitro, Xplora i laSexta3, el 6 de maig de 
2014, en execució de sentència del Tribunal Suprem. En el con-
junt de 2014, Atresmedia ha aconseguit una quota de audiència 
del 27,7%, 1,1 punts menys que el 2013 on comptava amb 3 
canals més. Antena 3 ha aconseguit en l’exercici una audiència 
mitjana de 13,6%, la seva millor dada des de 2009, i La Sexta 
tanca el millor any de la seva història, amb un 7,2% d’audiència. 
(d’Expansión)

Creuheras presideix Atresmedia i 
José Lara, nou conseller

El consell d’administració de Atresmedia va aprovar dimecres, 
per unanimitat, el nomenament de Josep Creuheras com a nou 
president del grup, en substitució del recentment mort José Ma-
nuel Lara. S’incorpora, a més, a l’òrgan d’administració del grup 
audiovisual com a conseller José Lara García, nou conseller 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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delegat de Planeta, i fill de José Manuel Lara Bosch, que va ser 
nomenat el febrer passat conseller delegat de Grupo Planeta, 
on també és membre del consell d’administració. (d’AEC)

Vocento perd 22 milions després de 
reduir valor d’actius

Vocento, editora d’ABC, va registrar unes pèrdues netes de 22,3 
milions d’euros el 2014 a causa de l’impacte de resultats extraor-
dinaris. El grup es va apuntar un deteriorament del fons de comerç 
de 14,6 milions per la productora Veralia i el negoci de regionals, 
mentre que la reforma fiscal (que redueix el tipus impositiu dels crè-
dits fiscals del 30% al 25%) va penalitzar els comptes en 12 milions.

Els ingressos del grup van caure un 6,6%, fins a 494 milions 
d’euros, principalment per la caiguda de les vendes d’exemplars, 
el tancament de dos canals de televisió i la menor activitat de 
l’àrea de continguts. Malgrat l’evolució a la baixa de la factu-
ració, el resultat brut d’explotació (ebitda) va pujar un 3,3%, 
fins a 37,5 milions d’euros, per la contenció de costos. Durant 
2014, Vocento va aconseguir retallar en gairebé 24 milions el 
seu deute financer net, fins 125,9 milions d’euros. (d’AEC)

CatRàdio ha de retornar als treballadors 
el 5% de retallada salarial del 2013

El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, en un comunicat, 
explica que “el Tribunal Suprem ens ha donat la raó en la de-
manda interposada pel comitè d’empresa de Catalunya Ràdio 
contra l’aplicació del 5% de retallada salarial”. 

En aquest sentit indiquen que “tots teníem clar que vam votar a 
favor de rebaixar-nos el sou un 5% fins al desembre del 2012 i 
no de manera indefinida, a més a més ho vam fer a canvi que 
no s’acomiadés cap company, un altre acord que l’empresa fi-
nalment no va respectar. Així es com es va firmar l’acord i així 
ho ha interpretat el Tribunal Suprem, que considera que, a partir 
de l’1 de gener del 2013, s’hauria d’haver deixat d’aplicar la 
retallada”. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El director de l’Osservatore Romano 
parla a Barcelona del Sínode dels mitjans 

El president del Consell Pontifici per la Família, monsenyor Pa-
glia, i l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Martínez Sistach, 
participen, els propers 1 i 8 de març, en un cicle de conferèn-
cies dedicat al Sínode, a la basílica de la Purísima Concepció, 
de Barcelona. Diumenge passat, a la conferencia inaugural, 
Giovanni Maria Vian va parlar sobre Sínode real i el que van 
presentar els mitjans.

“Els mitjans, evidentment, han de vendre i venen les coses més 
suculentes. Ho puc dir perquè m’ocupo de diaris des de fa molt 
temps, i lamentablement el nivell ha baixat molt. Tant de bo el 
nivell fos el nivell que hi havia durant el Concili Vaticà II. Ara és 
molt més baix. Avui els periodistes veuen novetats on no n’hi 
ha. Si el Sínode parla de l’atenció als divorciats i les persones 
homosexuals amb paraules del Catecisme aquests periodistes 
no s’adonen i pensen -o volen pensar que el Papa i l’Església 
canviaran la doctrina. El Papa ha tingut de dir diverses vega-
des: «Jo sóc un fill de l’Església».” (d’Àmbit d’Estratègia i Co-
municació)

El Mundo reorganitza la redacció

La sortida de Fernando Baeta cap al projecte de Pedro J. Ra-
mírez ha provocat una sèrie de moviments a El Mundo i Unidad 
Editorial. Per ocupar el seu lloc, el diari ha nomenat Agustín 
Pery com a vicedirector responsable d’elmundo.es, mentre que 
Vicente Ruiz passa a ser redactor en cap de l’edició digital. El 
seu lloc el passa a ocupar Fernando Bermejo, mentre que Fran-
cisco Rosell ha estat nomenat adjunt al president i responsable 
de fòrums i conferències d’Unidad Editorial, mantenint la direc-
ció del diari a Andalusia.

A banda, l’editora ha nomenat Guillermo Sánchez-herrero com 
a responsable de la nova secció de periodisme de dades; Luis 
Fernando López, redactor en cap d’esports, i Álvaro Tizón, cap 
de secció de la redacció de nit. La reorganització té com a ob-
jectiu afavorir el desenvolupament de l’empresa amb l’edició 
digital i els dispositius mòbils com a “pilar fonamental”, segons 
destaca el grup. (de Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Vicente Jiménez, nou director general 
de la Cadena SER

El fins ara corresponsal d’El País a Nova York, Vicente Jimé-
nez, ha estat nomenat nou director general de Cadena SER 
i Prisa Radio a Espanya. El periodista barceloní substitueix 
Alejandro Nieto, qui va accedir al càrrec des de desembre 
de 2010, i que ara assumeix la direcció general d’estratègia i 
desenvolupament corporatiu de Prisa Radio. El relleu es pro-
dueix enmig d’un clima de conflicte amb la plantilla pel degoteig 
d’acomiadaments a la SER.  (de Comunicació 21)

Ràdio Sant Feliu rep la concessió 
definitiva per emetre

El Govern ha aprovat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, la concessió definitiva per a la presta-
ció del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava 
des de l’any 1992 de la concessió provisional d’una emissora 
de freqüència modulada de tipus municipal.

Ara, el Govern ha procedit a 
l’atorgament definitiu de la 
concessió a Ràdio Sant Fe-
liu després que aquesta hagi 
obtingut l’autorització del Mi-
nisteri d’Indústria, un cop ha 
complert els tràmits adminis-
tratius i tècnics, i hagi superat la corresponent inspecció. (de 
Comunicació 21)

Dime, nova revista setmanal de 
crònica social

Dime és el títol de la nova capçalera setmanal dedicada a 
l’actualitat, crònica social i serveis, que ja és als quioscos, 
llançada per Globus Comunicación. Amb un tiratge de 320.000 
exemplars i un preu de llançament de 0,55 euros, la revista 
busca oferir, cada setmana, tota l’actualitat espanyola i inter-
nacional dels famosos i la televisió, a més d’una àmplia secció 
pràctica amb consells sobre cuina, bellesa, salut, psicologia, 
etcètera. També inclou regals promocionals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La revista ha signat un acord amb el portal Vertele, dedicat a la 
informació de televisió i que compta amb 3,5 milions d’usuaris 
(segons dades de Google Analytics facilitades pel mateix por-
tal), de manera que serà l’encarregat de la secció de televisió 
de la publicació. Aquest acord amb Globus se suma al recent 
subscrit entre Vertele i 20 Minutos. Globus Comunicación, edi-
torial fundada el 1990, edita, a més, Top Xef, Diseño Interior, 
Casa & Campo o Filosofia Hoy. (de Marketing News)

Nou director a La Gaceta

Des d’aquesta setmana Kiko Méndez-Monasterio és el nou 
director de La Gaceta en substitució de Xavier Horcajo, que 
exercia el càrrec des del maig de 2014. El nou director ha 
estat columnista del diari; tertulià en diversos programes 
d’Intereconomía TV, com El gato al agua, Más se perdió en 
Cuba o Dando caña, i presentador de Los últimos de Filipinas 
a la ràdio del grup. Méndez-Monasterio serà el tercer director 
des que La Gaceta va deixar d’editar-se en paper per passar a 
ser només online, una etapa en què va estar al capdavant José 
Antonio Fuster. (de Periodista Digital)
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L’Ara.cat recupera el lideratge dels 
digitals en català
Per Comunicació 21

 

Al gener, el diari Ara va recuperar el primer lloc de la classifica-
ció dels diaris digitals en català, després de dos mesos de lide-
ratge de Nació Digital, que queda ben a prop, tots dos superant 
els dos milions d’usuaris únics.

Cal destacar la pujada del digital tarragoní delCamp.cat, que va 
batre el seu rècord històric i per primer cop se situava sisè en el 
rànquing, superant mitjans amb targets de lectors més amplis. 
Al gener també van batre el seu rècord d’usuaris Osona.com, 
Tot Sant Cugat i Reus Digital.

En concret, el mes passat, l’Ara.cat va recuperar el liderat-
ge amb 2.067.673 navegants únics, un 8,71% més que els 
1.901.974 del desembre, i un 21,82% més que els 1.697.290 
de gener de 2014.

Per la seva part, Nació Digital va repetir lideratge amb 2.028.599 
usuaris únics, un 0,12% més que els 2.026.077 del més ante-
rior, i un 52,44% superior als 1.330.719 d’un any abans.

Per darrere, VilaWeb registra 1.368.657 usuaris únics, un incre-
ment del 12,70% respecte els 1.214.429 del mes anterior, i un 
51,87% més que els 901.231 de 2013.
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A continuació, El Punt Avui es manté quart amb 984.719 nave-
gants únics, un 5,04% superior als 937.506 de l’anterior onada 
(el seu rècord), i un 42,33%% més que els 691.858 de l’any 
anterior.

Torna a tancar el Top 5 elperiódico.cat, ara amb 567.216 usua-
ris únics, un 21,93% més que els 465.215 de desembre (no hi 
ha dades de gener de 2014, doncs es va incorporar al rànquing 
el passat maig).

Després dels cinc primers se situa delCamp.cat, que puja qua-
tre posicions amb 395.536 navegants únics (un 32,46% més 
que al desembre), seguit de Directe!cat amb 355.959 (-1,30%); 
mentre que Diari de Girona, amb 332.879 (+11%), i Racó Ca-
talà, amb 327.898 (-4,09%), intercanvien posicions. Per darre-
re trobem El Singular Digital, que cau tres llocs amb 322.921 
(-10,21%); Regió 7,  amb 174.922 (-6,29%); e-notícies.cat, amb 
170.802 (-1,63%), i Segre, amb 133.832 (+32,11%).

Per sota dels 100.000 usuaris únics hi ha Osona.com, que 
avança tres posicions amb 92.915 (+49,02%); El 9 Nou, amb 
75.605 (+14,55%); AraGirona, que puja dos llocs amb 72.144 
(+21,89%); AraBalears, que perd tres llocs amb 71.609 (-1,89%); 

Catalunya Press, que en puja nou amb 70.195* (+77,93%); La 
Veu del País Valencià, que cau tres llocs amb 67.150 (+7,15%); 
Tot Sant Cugat, amb 60.744 (+9,29%), mentre que la seva ri-
val Cugat.cat, amb 52.344 (-0,39%), intercanvia posicions amb 
dBalears, amb 52.066 (-1,02%).

Tot seguit trobem Reus Digital, que guanya dos llocs amb 
46.540 navegants únics (+10,42%); Eix Diari, amb 40.589 
(-5,44%); elRipollès.info, que baixa dues posicions amb 39.992 
(-16,20%); Catalunya Plural, que puja quatre llocs amb 35.163 
(+8,39%); Tot Mataró, amb 34.210 (-8,16%), i Anoia Diari, amb 
31.693 (-5,81%).

Tancant la classificació de digitals en català que superen els 
20.000 usuaris únics es troben  Empordà.info, que cau tres po-
sicions amb 31.395 (-22,79%); Capgrós, que en guanya quatre 
amb 28.051 (+37,01%); iSabadell, amb 27.458 (-2,82%); InfoA-
noia, amb 23.476 (+5,97%), Aldia.cat, que torna al rànquing mig 
any després amb 21.765 (+25,60%), i Contrapunt, amb 20.027 
(-37,88%).

* En les dades de Catalunya Press, que té edició en català i en 
castellà, cal tenir en compte que els seus usuaris únics són els 
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mateixos tant al rànquing d’OJD Interactiva de mitjans digitals 
en català com en el general.

** En aquesta classificació de diaris digitals en català que su-
peren els 20.000 usuaris únics només hi apareixen els mitjans 
auditats per OJD Interactiva.

Els mitjans impresos podrien “robar” 
el debat electoral a les televisions 
britàniques
 
El debat televisiu ha estat, des de fa dècades, un dels produc-
tes estrella en la campanya electoral: les grans televisions es 
barallen per celebrar el gran esdeveniment polític, els polítics 
intenten donar la seva millor cara i el públic jutja, implacable, 
observant cada error. Però aquest any podria ser diferent. Al 
Regne Unit, el “home ground” de les televisions podria que-
dar en mans de The Guardian, The Telegraph i Youtube. Així, 
l’anhelat debat podria deixar de banda a les grans televisions 
per donar pas a Internet. 

De moment, les quatre principals televisions britàniques, BBC, 
ITV, Channel 4 i Sky News, tenen planejat celebrar tres debats 
televisius per al mes d’abril. Però David Cameron, premier bri-
tànic, no ha confirmat la seva assistència i, segons la revista 
Radio Times, es tem que opti per no aparèixer a la petita panta-
lla i es decanti per un debat a Youtube, que està sent preparat 
al costat de The Guardian i The Telegraph. Un cop dur per a la 
tele! (de 230 grados)

A punt per a l’Internet de les 
emocions?
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IPG Media Lab, unitat del grup Interpublic, ha publicat el seu 
informe Outlook Report 2015 en què s’identifiquen els canvis i 
tendències que estan configurant el nou ecosistema de mitjans. 
A la pregunta a punt per a l’Internet de les emocions?, la com-
panyia respon que confia que 2015 serà l’any del “Intimate com-
puting”, on la tecnologia seguirà irrompent en les nostres vides 
més enllà de proporcionar-nos una simple funcionalitat. L’estudi 
indica que els dispositius ens permetran l’accés a noves expe-
riències emocionalment significatives. Segons aquesta anàlisi, 
ens trobem davant l’Internet de les emocions, un nou paisatge 
d’intercanvis emocionals entre marques i consumidors.

“Avui tot és mèdia. L’explosió d’objectes intel·ligents connec-
tats a internet genera grans quantitats de moments rellevants 
i dades, que hem de conèixer i analitzar. La hiperconnectivitat 
i l’anàlisi en temps real ha canviat la nostra forma d’identificar 
audiències i planificar l’Scope of Work, apunta Gian Paolo 
Tagliavia, president de MAG Mediabrands a Espanya i Itàlia. 
L’Outlook Report 2015 també inclou algunes de les prediccions 
de l’any passat així com una guia de consells per a clients.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC tenen accés a aquest interes-
sant estudi CLICANT AQUÍ (de Marketing Directo)

L’inspector ja pot investigar el nostre 
Facebook

Si hi ha algun defraudador, l’Agència Tributària ja té permís 
d’analitzar les xarxes socials en les investigacions que es re-
alitzin. 

Els funcionaris d’Hisenda ja revisen algunes d’aquestes plata-
formes digitals a la recerca de signes externs de riquesa que 
no es corresponguin o que siguin sospitoses amb la renda de 
l’usuari. També es farà ús de les xarxes socials per completar 
els vincles familiars, de negocis i personal dels supòsits defrau-
dadors. 
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Amb tot això, el fisc podrà controlar els negocis ocults d’un su-
posat evasor i el seu cercle empresarial. L’Agència també farà 
servir programes informàtics que rastrejaran Internet a la recer-
ca d’informació amb l’investigat. (d’Incrementa)

Samsung i Starcom Mediavest 
revolucionen Spotify amb el selfie 
musical
La mecànica desenvolupada conjuntament per l’agència Star-
com Mediavest Group i Spotify és molt senzilla: l’usuari des de 
qualsevol dispositiu pot accedir a un microsite, on se’l convida 
a que es faci un selfie. Quan l’aplicació analitza els seus trets 
facials i el seu estil, es genera una playlist personalitzada. En 
aquest moment l’usuari pot compartir la seva selfie musical a 
les xarxes socials amb els amics o seguidors afegint també el 
hashtag #ahoraonunca.

L’acció arrenca com a iniciativa d’èxit que dinamitza a participar 
en una experiència Samsung Galaxy A, i suposa una nova era 
del selfie, demostrant que el treball coordinat entre agència-
client-suport és la clau. Les Sponsored Sessions proporcionan 

a les marques la possibilitat que els usuaris mòbils gaudeixin de 
sessions de 30 minuts sense publicitat. (de Mobile)

Neix Magellan, revista de viatges per 
iPad

Sota el lema “De viatger a viatger”, 
s’ha llançat la revista Magellan, pu-
blicació mensual, gratuïta i interacti-
va per iPad, escrita pels propis viat-
gers. La seva vocació, assenyalen 
els seus responsables, és ser una 
revista totalment interactiva, pensa-
da per ser llegida, tocada, escolta-
da i escrita. Permet als viatgers, a 
més d’interactuar entre ells, expli-
car de primera mà les experiències 
dels seus viatges, “aportant un valor 
qualitatiu i autèntic sobre les dife-
rents destinacions”, a l’ús dels portals, cercadors i blocs exis-
tents a la xarxa sobre aquesta mateixa temàtica.
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De fet, els continguts de la publicació es componen a partir dels 
textos i imatges que els propis lectors i viatgers envien a la 
redacció de Magellan. El contingut de l’article és lliure, no hi ha 
limitació geogràfica ni tampoc especificacions pel que fa a la 
durada o tipus de viatge. “L’important és l’experiència sobre el 
terreny de qui escriu, que els textos transmetin el millor de cada 
viatge perquè altres viatgers puguin gaudir, al seu torn, dels 
plaers que cada destinació ofereix, bé a través de la lectura o 
aprofitant la experiència per a una futura estada en qualsevol 
de les destinacions que apareixen a Magellan”.

La revista, que es pot descarregar a http://bit.ly/1DLQ3g0, ha 
estat posada en marxa per un equip professional del qual en 
formen part alguns periodistes i dissenyadors de l’extint diari 
gratuït ADN. Aquests últims s’encarreguen de retocar i donar 
forma a les històries dels viatgers, sempre respectant els textos 
originals. (de Marketing News)
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Segons Infoadex, es confirma el 
canvi de tendència en la inversió 
publicitària amb un 5,9% de 
creixement el 2014
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

InfoAdex, empresa de control i investigació del sector publicitari 
a Espanya, va donar a conèixer ahir, a l’Auditòria de la Facul-
tat Blanquera, de Barcelona, l’Estudi de la Inversió Publicitària 
a Espanya 2015, amb dades de 2014. Segons aquest estudi 
anual, que està ja en la seva XXI edició, la inversió real estima-
da que va registrar el mercat publicitari es va situar en un volum 
de 11.078,2 milions d’euros, el que representa un creixement 
del 5,9% sobre els 10.461, 3 milions d’euros que es van assolir 
l’any anterior.

La taxa de creixement en 2014 dels mitjans convencionals ha 
estat del 6,4%, passant dels 4.261,0 milions d’euros que es van 
registrar el 2013 als 4.532,9 milions d’inversió en 2014. Com a 

conseqüència d’això, el percentatge que sobre el total del mer-
cat van obtenir els mitjans convencionals el 2014 va ser del 
40,9%, xifra que és 0,2 punts superior respecte a l’any anterior.

Al seu torn, els anomenats mitjans no convencionals van re-
presentar el 2014 el 59,1% de la inversió total, amb 6.545,2 
milions d’euros invertits en l’exercici, xifra un 5,6% superior que 
els 6.200,3 milions registrats en el 2013.

Evolució dels mitjans convencionals
La inversió real estimada en mitjans convencionals va arribar 
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als 4.532,9 milions d’euros durant l’any 2014, xifra que repre-
senta un creixement del 6,4% sobre la registrada el 2013. Vam 
comprovar com després de tres anys de contracció del mercat, 
al 2014 presenta una tendència de creixement com no passava 
des de 2010. D’aquesta manera, durant l’any passat, tots els 
mitjans convencionals presenten un increment de les seves xi-
fres de negoci a excepció dels diaris, que tot i així presenten 
una caiguda suau del -1,0%, i dels dominicals amb un descens 
en el volum d’inversió del -2,6%.

La televisió, que continua sent el primer mitjà per volum de 
negoci, amb una participació del 41,7% del conjunt de mitjans 
convencionals, ha guanyat un punt i set dècimes respecte al 
percentatge que tenia el 2013. El creixement d’inversió experi-
mentat pel mitjà televisió l’any 2014 ha estat del 11,0%, situant 
la seva xifra en 1.890,4 milions d’euros enfront dels 1.703,4 
milions de l’any anterior. La inversió real estimada aconseguida 
per les televisions estatals en obert s’ha situat en una xifra de 
1.701,1 milions d’euros, amb un creixement del 10,6% sobre els 
1.538,1 milions que aquest grup va registrar l’any 2013, en tant 
que les televisions autonòmiques ascendeixen a una quantitat 
de 128.700.000 d’euros. En canals de pagament el total invertit 
en 2014 ha estat de 59,3 milions, xifra que és un 36,0% supe-

rior a la de l’any anterior, que va ser de 43,6 milions d’euros. 
A les televisions locals s’ha registrat un creixement del 4,0% 
respecte al 2013, el que situa la seva xifra d’inversió en 1,3 
milions d’euros.

Internet consolida la seva segona posició per volum d’inversió 
dins dels mitjans convencionals i en el seu conjunt ha tingut 
un creixement en 2014 del 6,7%, amb un volum d’inversió pu-
blicitària de 956.500.000 d’euros enfront dels 896.300.000 de 
2013. El percentatge que Internet suposa sobre el total de la 
inversió en l’any 2014 en el capítol de mitjans convencionals 
és del 21,1%.
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El mitjà diaris, que ha aconseguit en l’exercici 2014 un volum 
d’inversió publicitària de 656.300.000 d’euros, ocupa el tercer 
lloc, representant el 14,5% del total de la inversió publicitària 
recollida en els mitjans convencionals, el que ha suposat una 
pèrdua de participació d’un punt i una dècima respecte a la que 
tenia el 2013. La inversió publicitària obtinguda per diaris el 
2014 està un 1,0% per sota de la xifra de l’any anterior, que va 
ser de 662.900.000 d’euros.

En quart lloc per volum d’inversió es troba el mitjà ràdio, que rep 
el 2014 una inversió de 420.200.000 d’euros, mentre que en l’any 
precedent aquesta inversió va ser de 403.600.000, la qual cosa 
situa l’evolució d’aquest mitjà en un creixement del 4,1%. El medi 
ràdio suposa el 9,3% de la inversió publicitària adreçada a mitjans 
convencionals, de manera que la seva quota ha decrescut aquest 
any dues dècimes respecte a la que va obtenir el 2013.

Exterior és el cinquè mitjà pel seu volum d’inversió publicitària 
i suposa el 6,4% del total dels mitjans analitzats, perdent dues 
dècimes de participació respecte a la de l’any anterior. La inver-
sió d’exterior el 2014 ha estat de 291.400.000 d’euros, presen-
tant un increment del 3,3% enfront dels 282,0 milions que es 
van registrar l’any anterior.

En sisè lloc apareix el mitjà revistes, amb un creixement del 
0,1% que li ha suposat passar dels 253.900.000 d’euros que 
va obtenir el 2013 als 254.200.000 que s’han aconseguit en 
2014. El pes que el mitjà revistes té sobre el total dels mitjans 
convencionals s’ha situat amb això en el 5,6%, amb una pèrdua 
de quatre dècimes respecte del 6,0% que ostentava el 2013.

La inversió en dominicals en setè lloc, va ser de 37,7 milions 
d’euros el que suposa un 0,8% del repartiment percentual en 
mitjans convencionals, una dècima per sota de la quota del 
2013. Amb això el decreixement interanual registrat pel medi 
dominicals ha estat del -2,6%.

El mitjà cinema, que és el que té una menor xifra absoluta 
dins dels mitjans convencionals, representa el 0,6% sobre els 
4.532,9 milions d’euros que aquests han sumat el 2014, havent 
augmentat una dècima la seva participació. Cinema ha expe-
rimentat un creixement en la seva xifra del 29,5%, en passar 
dels 20,2 milions que tenia el 2013 als 26,2 milions obtinguts 
el 2014.

L’estudi d’Infoadex, al contrari del que realitza Media Hotline i 
Ace Media (que aquest butlletí recollia a bastament la setma-
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na passada) no contempla per separat la inversió publicitària a 
Catalunya. Marketing Directo ens ofereix el vídeo de la presen-
tació. Només cal CLICAR AQUÍ

Kantar i Comscore ja uneixen forces 
per millorar el mesurament de 
l’audiència digital
Les dues empreses han anunciat una aliança estratègica glo-
bal per accelerar el mesurament d’audiències cross-media 
i de campanyes online. L’acord és conseqüència directa de 
l’entrada de WPP, propietari de Kantar, en l’accionariat de Com-
score amb una part minoritària que estaria al voltant del 20%.

La solució a la disparitat de criteris i falta d’unanimitat a l’hora de 
mesurar l’audiència real que un anunciant o mitjà pot trobar en 
l’entorn digital pot estar més a prop després de l’anunci per part 
de Kantar i Comscore, dos dels principals actors que operen en 
el mercat de recerca del mitjà online, d’un acord estratègic pel 
qual les dues empreses van a començar a col·laborar juntes i 
a unificar criteris, compartint metodologies, eines i expertise. 

Segons els termes d’aquest acord l’empresa especialitzada en 
el mitjà online emetrà un 4,45% en accions a canvi dels be-
neficis de l’aliança estratègica i l’adquisició de certs actius de 
mesurament d’audiències d’Internet a Europa. Així mateix WPP 
també comprarà fins al 15% de les accions de Comscore, a 
través d’una oferta de compra amb un preu de 46,13 $ el que 
suposaria que el grup d’empreses publicitari controlaria entre 
un 15% i un 20% de Comscore. La transacció està subjecta a 
les aprovacions reguladores i s’espera que finalitzi en el segon 
trimestre de l’any. 

Fins al moment els termes de l’acord sobre el mercat espan-
yol segueixen sense concretar-se definitivament, encara que a 
priori, en aquests mercats, Kantar i comScore oferiran el ma-
teix nivell d’integració i serveis. Segons ha detallat el CEO de 
Kantar, Eric Salama, en crear aquesta aliança amb comScore i 
combinar les seves respectives fortaleses “s’integraran dades 
i experiència per oferir als nostres clients un nou estàndard de 
mesurament d’audiències i de campanyes a través de múltiples 
plataformes. Continuem així amb la nostra estratègia de com-
binar les enquestes, les dades censals i de panells i situar el 
digital al centre de tot el que fem”. 
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Nielsen avaluarà tots els sectors de luxe
La consultora Nielsen, que fins ara estudiava els sectors de la 
cosmètica i les fragàncies de selectiu, emprarà la seva experti-
se per identificar totes les claus del potent sector del luxe, que 
mou al voltant de 223.000 milions d’euros i creix de manera 
estable i sostinguda durant els últims anys. (d’AEC)

La CNMV obre la porta al control de 
la comunicació de les empreses de 
l’Ibex

Finalment no hi haurà un llistat detallat de les inversions publi-
citàries de les companyies de l’Ibex 35 en els principals mitjans 
de comunicació, com s’havia plantejat des del Govern de l’Estat 
i del Ministeri d’Economia. No obstant això, per primera vegada 
la CNMV ha obert la porta a una major rendició de comptes per 
part de les cotitzades en un aspecte clau per a la percepció 
pública de qualsevol marca corporativa.
L’esborrany del nou “Codi de bon govern de les societats co-
titzades”, elaborat al llarg de dos anys de debats pels experts 
nomenats per l’Executiu el 2013, es fa ressò de forma ambigua 
de les demandes que al seu dia els va fer arribar el subsecretari 
de Economia, Miguel Temboury.

El Ministeri pretenia destapar el vel de les fortes inversions 
publicitàries de les empreses borsàries i incloure als mitjans 
de comunicació en la relació de stakeholders o grups d’interès 
que formen part de qualsevol empresa que contracta les seves 
accions en els mercats de valors. Una mesura que, d’haver-se 
incorporat en la seva literalitat, hauria obert un camí pel qual 
descobrir, per exemple, quines empreses inverteixen més en 
determinades televisions o diaris i, per tant, reben un tracta-
ment molt més amable en les informacions d’aquests mitjans. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Mediaset i Atresmedia lideren 
ingressos per publicitat

Després de diversos anys de contracció, els ingressos de publi-
citat a la televisió van pujar el 2014 un 11%, fins a 1.890 milions 
d’euros, segons un informe de la consultora Infoadex. El líder 
del mercat va ser el grup Mediaset Espanya, amb un increment 
del 12,2% dels ingressos publicitaris, fins a 836 milions d’euros. 
El número dos va ser Atresmedia, amb un augment del 8,1%, 
fins a 784 milions. Infoadex va afegir que el mercat global de 
la publicitat va repuntar l’any passat un 6,4 per cent, a 4.532,9 
milions d’euros, tot i que encara queda lluny dels prop de 8.000 
milions d’euros facturats abans de la crisi el 2007. (d’AEC)

Com YouTube ha aconseguit que els 
publicitaris ja no pensin només per a 
televisió
Aquests anuncis virals permeten a més a més arribar a uns 
espectadors que no estaven ja rebent els missatges. La desa-
parició dels millennials com a espectadors de la televisió fa que 

les marques no puguin trobar-se amb ells i fer-los arribar el seu 
missatge. El missatge ha d’arribar ara per la xarxa i els virals en 
vídeo són la millor manera de connectar amb ells.

Igualment, el consumidor sol oblidar que el que té davant és 
pura i planament un anunci quan se li ofereix convertit en un 
viral, el que fa que el missatge no només passi més sinó que 
ho faci millor. El viral és una garantia gairebé de comptar amb 
un bon impacte de marca i de crear una imatge positiva, si es 
fa bé. El viral es converteix en part de la conversa i l’exposició 
positiva de la marca va molt més enllà del que simplement 
s’aconseguiria emetent aquest anunci a la televisió. L’anunci 
s’ha convertit en un element més de la xarxa, ha deixat de ser 
publicitat per ser contingut, i el consumidor no pot deixar de 
parlar d’ell. (de Puro Marketing)

Pinterest aposta pels anuncis 
multi-imatge com a nova estratègia 
publicitària
Pinterest, una plataforma social que, encara que jove, s’ha 
instal·lat a la vida de molts consumidors, especialment de gè-

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

nere femení, ofereix com a ganxo el potencial de les imatges en 
què aquesta xarxa social es basa. En què consisteix l’estratègia 
publicitària de Pinterest? En concret, aquesta xarxa social aca-
ba d’anunciar que es troba promovent entre les agències de 
màrqueting i publicitat el “carrusel multi-pin”. El nom, com a 
mínim, crida l’atenció del lector. Així, darrere de l’atractiva de-
nominació es troba un concepte de negoci a desenvolupar no 
menys suggerent. De fet, el “carrusel multi-pin” busca oferir als 
anunciants d’aquesta xarxa social la possibilitat que aquests 
incloguin en els seus anuncis més d’una foto.
 
Així, les empreses que es decantin per Pinterest com a platafor-
ma de difusió podrien oferir als usuaris d’aquesta xarxa social 
diverses imatges del seu catàleg a la vegada, multiplicant així 
les possibilitats de generar efectes i accions de compra entre 
els usuaris. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

DGT adjudica publicitat a tres 
cadenes de ràdio

DGT adjudica 86.994 euros a Radiolé (Prisa) per divulgació de 
la seva campanya de seguretat viària. Es tracta de l’adjudicació 

de la campanya de divulgació de la Seguretat Viària a través 
de la cadena Radiolé, inclosa l’emissió i realització de creati-
vitat específica, per a l’any 2015.L’import és de 86.994,49 eu-
ros. Fa uns dies, també es coneixia la adjudicació de la DGT 
de 219.999 euros a Kiss FM (Ràdio Blanca SA) per la mateixa 
finalitat i la adjudicació a Onda Cero (Uniprex) de 865.719 eu-
ros per a divulgació de la mateixa campanya de divulgació de 
Seguretat Vial 2015.

Igualment es va fer públic el Concurs de creativitat de la DGT, 
de 1.452.000 euros per pla de campanyes de Seguretat Viària 
en l’any 2015. (de Programa Publicidad)
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Eines imprescindibles per reinventar 
el vídeo informatiu
Per Jorge Brown / Eco Inteligencia

 

  
La ciutat nord-americana de New York ha acollit un nou hac-
kathon després de l’èxit que va obtenir el que es va celebrar 
la primavera passada. En aquesta ocasió, un centenar de per-
sones entre les que es trobaven representants de mitjans com 
The New York Times, The Washington Post o Wired van acudir 
a les oficines de Condé Nast per crear noves aplicacions que 
permetin a les organitzacions de notícies realitzar vídeos infor-
matius.

Un hackaton és una trobada de programadors l’objectiu de la 
qual és el desenvolupament col·laboratiu de programari. El que 
ha tingut lloc fa uns dies a Nova York pretenia generar i posar 
en comú una pluja de noves idees per confeccionar vídeos que 
exerceixin d’instrument informatiu.

Durant el Hacking Journalism es van plantejar una sèrie de 
preguntes que van derivar en la recerca de solucions tecno-
lògiques. Durant dos dies, diversos equips es van centrar en 
resoldre qüestions com de quina manera text i vídeo poden ser 
usats junts amb major efectivitat o com fer que la producció i 
distribució de vídeo siguin més segures, entre d’altres, informa 
l’institut Nieman Journalism Lab.
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Entre el centenar de persones que van participar en 
l’esdeveniment es trobaven dissenyadors, desenvolupadors i 
periodistes de mitjans com The Washington Post, The Boston 
Globe, The Wall Street Journal, Wired, Chartbeat o The New 
York Times. Gràcies al seu treball van veure la llum una dotzena 
de projectes per reinventar el vídeo que han compartit al web 
GitHub (https://github.com/)  Aquests són només alguns:

1. Cacth Up: aplicació que permet veure vídeos d’un fet noti-
ciable en ordre cronològic. En aquesta línia de temps es pot 
afegir material de múltiples fonts, ja sigui a Internet o en els 
telenotícies.

2. Cume: ha estat catalogada com “la sala de control d’Internet”. 
Aquesta eina pot ser utilitzada per crear una interfície única 
que millori ostensiblement l’experiència d’usuari en combinar 
la transmissió d’un esdeveniment en directe amb el debat a les 
xarxes socials i funcions de xat.

3. Mystery Science Theater 4000: permet als usuaris compar-
tir les seves reaccions en vídeo d’un vídeo. És com combinar 
Snapchat + Soundcloud.

4. Full Sight: permet als periodistes ancorar un vídeo en una 
frase de la notícia perquè en punxar a sobre aparegui a pantalla 
completa per darrere del text referent al fet.

5. Videopizza: selecciona en un vídeo les parts més sucoses i 
les converteix en porcions més fàcils de consumir.

6. Ulls Vine: una plataforma segura que permet compartir ví-
deos filmats amb dispositius mòbils de forma anònima. Molt útil 
per eludir la censura en règims totalitaris.

7. Resumeix: sincronitza els continguts amb els diferents dispo-
sitius. L’usuari pot passar d’un a un altre i el vídeo es reprendrà 
on s’havia quedat.
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Cinc bones eines Open Source per al 
periodisme de dades
Per OpenSource 

Cal tenir present la importància del periodisme de dades, una 
recent àrea comunicativa enfocada a la obtenció, enteniment i 
difusió de diferents conjunts de dades després d’un degut trac-

tament. A tenor del que diem, recollim algunes eines de codi 
obert amb gran utilitat per a professionals no molt bons conei-
xedors de es eines que tenen al seu abast. Els petits editors, 
per exemple, poden estalviar alguns diners en programari si 
fan servir les eines que us presentem; tot fiable, amb mostra 
al detall del seu funcionament. Totes elles, certament eines 
excel·lents.

1. Tabula, per extreure taules des d’un PDF. Una eina que fan 
servir alguns mitjans influents. Tabula, amb ajuda del navega-
dor, permet extreure el contingut de les taules d’un PDF per 
després guardar-lo en format CSV o en un full de càlcul. Fun-
ciona molt bé excepte amb arxius escanejats, això sí, són nota-
bles les seves capacitats si es tenen en compte les dificultats de 
copiar i enganxar a partir d’un PDF, dificultats que compliquen 
en tractar amb contingut numèric acomodat en files i columnes.

2. LibreOffice Calc i el seu importador de taules des de la 
web. I parlant de fulls de càlcul, no podem prescindir del re-
centment renovat LibreOffice Calc, l’Excel d’aquesta flamant 
suite ofimàtica lliure. Entre les seves milers de funcions disposa 
d’una característica per treballar amb dades externes de taules 
importades directament des d’una pàgina web i cap a un llibre 
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qualsevol. Captura fins i tot múltiples taules presents en una 
mateixa pàgina.

3. Scrapy. Es tracta una captura estructurada i avançada de 
dades web. Scrappy és una altra opció per extreure dades de 
forma estructurada, automatitzada, veloç, eficient i directa des 
de llocs web. El seu maneig requereix coneixements mitjans 
en Python ja que funciona mitjançant línia d’ordres, però val 
la pena documentar i explotar totes les seves característiques: 
tractaments i filtres de les dades importades, compressió de 
continguts, descàrrega múltiple de fitxers d’imatge, creació de 
feeds pel seu ús des d’altres aplicacions, extensions, mailing i 
molt més.

4. OpenRefine. Eina per netejar i optimitzar les dades captu-
rades. Després de capturar les dades amb eines com les an-
teriors, no és complicat fer algunes modificacions bàsiques a 
través d’un full de càlcul. No obstant això, la tasca es complica 
quan són milers de dades dels importats a punt per a la seva 
optimització i tractament addicional. OpenRefine, abans Google 
Refine és la solució a això, una aplicació que busca duplicats, 
elimina caràcters equívocs, reordena, filtra elements responent 
a certes regles, tracta amb coincidències, estén la seva mani-

pulació a través d’altres aplicacions, connecta bases de dades 
i executa altres ordres avançades dins de les cel·les “refinant” 
així el seu material. Disposa d’extensions i suficient documen-
tació per a un ús immediat.

5.  DataWrapper, per a la presentació gràfica dels resultats 
datawrapper gràfics infografies. L’últim pas serà treballar en la 
presentació dels resultats després de la captura i tractament 
de les dades consultades, fer que sigui senzill per al públic 
entendre’l després de resumir i comunicar d’una forma ade-
quada. Per descomptat, un mètode infal·lible és el valer de les 
característiques visuals de les infografies interactives i amb Da-
taWrapper serà possible aprofitar-les. El que aconsegueix el 
servei és convertir, en només quatre passos, diferents volums 
de dades en gràfics estadístics: còpia les dades des de les vos-
tres taules, descriure-les, escollir el tipus de gràfic d’entre els 
disponibles a les plantilles i iniciar la generació dels gràfics.
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Opennemas, la plataforma per crear 
diaris online

En els últims anys, la indús-
tria del periodisme ha viscut 
una sèrie de transformacions 
motivades per la irrupció del 
digital. Les redaccions físi-
ques es redueixen de mida 
i conviuen amb les edicions 
digitals. Molts periòdics eli-
minen les edicions en paper 
i es queden amb les digitals 
o, directament, decideixen 
apostar per la purament di-
gital, a causa de la gran re-

ducció de costos, la frescor i la capacitat per reflectir l’actualitat 
amb els canvis de forma immediata.

Per desenvolupar un diari digital, hem de buscar una platafor-
ma de gestió de continguts (CMS) ràpida, fiable, intuïtiva i amb 
la possibilitat de customitzar serveis en funció de les neces-

sitats que sorgeixen a mesura que el diari va creixent. La fir-
ma Openhost va apostar pel periodisme digital i l’abast de tots 
creant Opennemas (Open System Management News) que és 
una excel·lent opció perquè un periòdic petit d’àmbit local o un 
periodista i el seu equip llancin el seu propi diari digital.

Opennemas actualitza la portada del diari en qüestió de se-
gons. És una plataforma de tipus SaaS, és a dir, en el núvol, de 
manera que s’elimina el pes de la gestió local. A Opennemas 
s’encarreguen de la infraestructura, manteniment, anàlisi dels 
resultats i actualitzacions. El periodista no ha de descarregar 
res en cap dispositiu. Pot treballar deslocalitzat, des de qual-
sevol lloc i dispositiu. Accedeix a la plataforma mitjançant una 
contrasenya i trobarà totes les funcionalitats, dades, imatges 
i textos del seu diari. El contingut es pot crear des de qualse-
vol dispositiu i també les pàgines estan optimitzades perquè 
els lectors puguin gaudir-ne des d’ordinadors, tauletes i mòbils. 
També ofereix un mòdul per gestionar publicitat per als que ho 
necessitin. Es pot conèixer més aquesta plataforma CLICANT 
AQUÍ (d’Ambit d’Estratègia i Comunicació)
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http://opennemas.com/pricing 
http://opennemas.com/pricing 
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Touchcast: el futur tàctil del vídeo a la 
Xarxa

La BBC ja ho va vaticinar al seu informe sobre El Futur de les 
Notícies: el 2030, la major part de la televisió, si no tota, es 
veurà a través d’Internet. Adéu a les pantalles de plasma, hola 
a la televisió individualitzada. Les prediccions de l’entitat brità-
nica, encara que puguin semblar part d’un futur encara llunyà, 
estan ja aquí. És el Touchcast, i després d’un parell d’anys en 
marxa, la corporació britànica ha començat a treballar amb ella 
en alguns vídeos. El Wall Street Journal també ha apostat per 
aquesta nova tecnologia.
Són vídeos interactius que aprofiten al màxim les possibilitats 
del web i el vídeo. Permeten veure vídeos dins de vídeos, di-
buixar sobre la pantalla mentre es reprodueix l’enregistrament 
i navegar dins de les imatges. Així, text, imatge i infografia 
s’uneixen sota el ratolí de l’usuari: una fusió periodística de tots 
els formats, com explica Erick Schonfeld, cocreador del servei. 

Aquesta tecnologia no està lligada a les tauletes o els ordina-
dors, sinó a les pantalles de televisió. De moment està en les 
seves fases inicials, però el sistema està sent utilitzat ja també 

per organismes com la Unicef. La pròpia BBC promet utilitzar-
ne “un a la setmana” i sembla que el Wall Street Journal també 
aposta fort per aquesta nova eina. (d’AEC)

El mòbil i les xarxes socials, porta 
d’entrada dels joves a la informació 
d’actualitat

Estudis recents confirmen que en els últims anys les xarxes 
socials s’han convertit en la principal font d’informació de la que 
s’anomena la generació dels Millennials (menors de 30 anys 
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que han nascut amb la tecnologia “incorporada a la seva butxa-
ca”). Una enquesta de Business Wire revelava fa unes setma-
nes que el 60% d’aquesta generació als Estats Units depenia 
de les plataformes socials per mantenir-se al dia de l’actualitat 
informativa.

En contraposició amb aquestes investigacions, altres estudis 
constaten el que també és una evidència cada vegada més cla-
ra: els mitjans tradicionals es venen enfrontant des de fa anys a 
serioses dificultats per atraure els joves. En aquest sentit, Sky 
News concloïa en una altra recent enquesta que només el 18% 
dels joves d’entre 16 i 24 anys al Regne Unit confiaven en els 
mitjans mainstream per accedir a la informació rellevant.

Totes aquestes dades confirmen una necessitat de cobrir la 
demanda d’informació d’una generació allunyada cada vegada 
més del circuit clàssic dels mitjans. Precisament en resposta a 
aquest “buit”, Snapchat acaba de llançar Discover, una aplica-
ció que pot convertir-se en el millor aliat dels Millennials com a 
font de notícies indispensable per estar a l’aguait de l’actualitat 
des d’una xarxa social de les característiques d’aquesta popu-
lar plataforma i que aprofundeix en el concepte de superficialitat 
i fugacitat pròpies de Snapchat. I és que el contingut distribuït 

per aquesta eina, procedent de  CNN, MTV, Cosmopolitan, 
Daily Mail, B/R, Food Network, National Geographic, People, 
Vice, Yahoo! News i Fusion, no està disponible més enllà de 24 
hores. (de Cuarto Poder)

L’Estat espanyol és el quart al món en 
l’ús de WhatsApp

L’Estat espanyol se situa com el quart al món en l’ús de Whats-
App, amb una quota de penetració del 70% entre els usuaris 
de telefonia mòbil, solament per darrere de Sud-àfrica, amb un 
78%, Singapur, amb un 72%, i Hong Kong, amb un 71%, se-
gons ha assenyalat el soci de la consultora del grup PwC Stra-
tegy a Espanya, José Arias. D’aquesta forma, l’Estat espanyol 
se situa molt per davant en l’ús d’aquest tipus de missatgeria 
instantània d’alguns dels seus veïns europeus com Itàlia, amb 
una penetració del 62%, Regne Unit, amb un 34%, o França, 
amb una penetració de tan sol el 6%. Actualment, WhatsApp 
compta amb més de 700 milions d’usuaris a tot el món i es van 
enviar uns 30.000 milions de missatges al dia en 2014 a través 
d’aquest tipus de servei. 
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Arias ha explicat que parteix de la pressió que sofreixen les 
operadores de telecomunicacions actualment es deu a l’auge 
dels serveis paral·lels de missatgeria o ús de veu, com són les 
aplicacions o serveis digitals denominats Over The Top (OTT). 
(d’Europa Press)
 

Google planeja llançar un YouTube 
sense anuncis

Google planeja llançar un servei de subscripció de YouTube, 
però caldrà passar per caixa. Lanoticia surt a la llum arran de 
les declaracions a la CNBC del director de contingut i negoci 
de YouTube, Robert Kyncl, que deixa anar que Google estaria 
afinant els detalls per al llançament d’aquesta nova modalitat 
d’ús del seu portal. YouTube porta estudiant des de fa algun 
temps un servei de pagament sense anuncis. El portal de ví-
deos compta amb més de 1.000 milions d’usuaris mensuals a 
tot el món i la setmana passada complia 10 anys des del regis-
tre del nom de domini. (de Videobits)
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Escriure per a la Xarxa
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 

El llibre electrònic Escriure per a la xarxa és una col·lecció 
d’articles de diversos professors de periodisme d’arreu del món 
hispanoamericà que representa l’aportació més recent a la teo-
ria i pràctica del ciberperiodisme. Es tracta d’un text exploratori, 
sense un sistema prefixat, impressionista i polièdric. Es tracta 
de propostes diverses sobre un conjunt de temes i de proble-
mes que han de veure amb un extens camp que va des del 
periodisme a les xarxes, passant per la narrativa, les imatges, 
els llenguatges, la retòrica, l’escriptura, etc. 

Els autors comparteixen, entre si, certa proximitat intel·lectual 
-gairebé tots es relacionen amb el Gabinet de Comunicació i 
Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona-; un terri-
tori pràctic que està constituït per diverses escriptures i estils 
(periodisme, literatura, imatge, educació, etc.); i una mateixa 
inquietud: definir el nou, el emergent. I ho fan reflexionant i pro-
posant ... I, per la seva banda, el llibre, com conjunt, respon a 

l’esperit sempre actiu, inquiet i ràpid de qui ho va idear en el 
seu inici, el coordinador del Gabinet, Santiago Tejedor, que l’ha 
anat teixint a poc a poc a base de col·legues, amics i companys.

Si es pogués definir el caràcter del llibre, a més de exploratori, 
caldria dir que és creatiu. Que el seu objectiu és proporcionar a 
l’usuari oportunitats, moments i pistes per pensar d’una manera 
nova, per apreciar el canvi que s’està produint en els mitjans de 
comunicació, especialment en el periodisme, i per adonar-se 
de com alguns autors ho estan tractant d’entendre o explicar. 
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden baixar-se de manera 
gratuïta –gràcies a la generositat dels seus autors- aquest llibre 
electrònic que fa aportacions d’enorme interès per als editors 
de mitjans de proximitat. CLICAR AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació)

La relació entre periodisme i xarxes 
socials, a la setmana dels rahola

Ha tingut lloc a la sala de graus de la Facultat de Lletres de 
la UdG la taula rodona «Del tweet al fet. La complexa (o no) 
relació entre periodisme i xarxes socials», en què han partici-
pat, aportant les seves opinions, Judith Argila, cap de noves 
finestres i mitjans B2B de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA); Miriam Díez, periodista i professora a la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 
de la Universitat Ramon Llull; Meius Ferrés, gestora de comu-
nicació digital de la Universitat de Girona (UdG) i responsable 
de comunicació a la xarxa d’ERC (ha actuat també com a mo-
deradora); Jaume Marín, cap de màrqueting del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, i Anna Punsí, periodista.

Els ponents han donat la seva opinió sobre temes com ara si 
les xarxes milloren l’accés a la informació, com es gestiona la 
immediatesa, la diferència entre ser emissor i ser periodista, 
o com s’hauria de diferenciar entre l’opinió expressada per un 
periodista i la d’un mitjà, entre moltes altres qüestions. A la taula 
rodona també s’ha parlat de com afecta tot plegat a la qualitat 
de la informació, i s’ha intentat dibuixar com es consumirà la 
informació en el futur. (de Bonart)

Oberta la convocatòria dels premis de 
la Nit de les Revistes i la Premsa en 
Català
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La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i 
Mitjans, que integren AMIC, APPEC I ACPC, convoquen la se-
gona edició  dels premis de la II Nit de les Revistes i la Premsa 
en Català.  Les publicacions que vulguin participar en aquests 
premis, han de lliurar les seves propostes abans del dia  6 de 
març. S’ha de presentar un formulari per a cada categoria a la 
qual s’opta. 

Els premis es lliuraran amb motiu de la II Nit de les Revistes i la 
Premsa en català. Es pot demanar més informació a appec@
appec.cat (de redacció AMIC)

Atorgats els Premis Zapping

Els espectadors de televisió catalans han atorgat a Helena Gar-
cia Melero (Els matins de TV3) el Premi Zapping a la millor pre-
sentadora; a Francesc Orella el de millor actor (Prim, el asesi-
nato de la calle del turco; a Una mà de contes (Súper 3) el millor 
programa infantil i a París Km 0 (Xarxa de Televisions Locals), 
el millor programa de televisió local. Aquests són els premiats 
catalans de la XX edició dels Premis Zapping, que concedeix 
Telespectadors Associats de Catalunya (TAC). Els guardons 

també han reconegut el programa d’actualitat El objetivo (La 
Sexta), Masterchef (La1), el cultural Óptica Laika (La2) o l’actriu 
Megan Montaner (Sin identidad, Antena 3), entre altres.

La gala de lliurament dels XX Premis Zapping es realitzar abans 
d’ahir, dimecres, al vespre, a l’auditori del Caixafòrum de Barce-
lona i va ser conduïda per Lluís Marquina, presentador de Ge-
neració digital (C33), i Georgina Pujol, reportera de Quèquicom, 
de Televisió de Catalunya. (d’AEC)
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El periodisme del procés
Per Gemma Busquets / El Punt Avui

 

Escrivia Gaziel en el seu llibre de memòries Tots els cam-
ins duen a Roma que els periodistes ens trobem que hem 
d’interpretar fets del present que els historiadors, com a passat, 
sabran valorar amb els anys. I en certa manera els periodistes 
que van protagonitzar la primera taula rodona de la Setmana 
dels Rahola van fer aquest exercici de reflexió de l’ofici i les 
seves servituds, davant d’un centenar d’estudiants reunits a la 
sala de graus de la Facultat de Lletres de la UdG, a propòsit 
del moment històric més transcendent que viu Catalunya en els 
últims 40 anys: el procés.

Sota el títol Processant el procés. El paper dels mitjans de co-
municació en el debat sobiranista, els ponents a la taula van fer 
periodisme del procés, una espècie de qui és qui de les teles, 
ràdios i diaris, en un vessant més didàctic i no d’enfrontament 
dialèctic. No hi va haver periodisme de trinxera a les Àligues 
sinó un fair play entre competidors però col·legues. El direc-
tor d’El Punt Avui Comarques Gironines i director adjunt d’El 

Punt Avui, Jordi Grau, va obrir la primera ronda d’impressions 
tot recordant les etiquetes que ideològicament acompanyen els 
mitjans. Grau va destacar la “normalitat” amb què aquest diari 
aborda el debat sobiranista amb un titular amb vocació provo-
cadora: “Som independentistes” i que va matisar, més tard, per 
l’aposta des de sempre que ha fet El Punt Avui pel dret a deci-
dir. En aquest sentit va recordar la iniciativa duta a terme fa tres 
anys amb la secció Catalunya vol viure en llibertat. 

De la normalitat del procés, a la responsabilitat que segons el 
cap de continguts de la Cadena SER a Catalunya, Jaume Se-
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rra, tenen els periodistes envers lectors, oients i espectadors. 
Serra va posar èmfasi en el tractament que ha fet l’emissora 
d’explicar Catalunya més enllà de l’Ebre i es va mostrar des-
content quan es posa al mateix sac els mitjans amb la seva 
matriu espanyola. Jordi Grau, d’El Punt Avui, va apuntar que la 
SER és una “excepció” i ho va contraposar amb l’actitud de TVE 
i RNE o de capçaleres com ara La Razón i l’ABC. Jaume Serra 
va recordar que tot i la lògica empresarial de ràdios i teles, “hi 
ha marges per exercir el periodisme” i va insistir que mai s’ha 
sentit limitat com a professional. 

I l’objectivitat? Aquest mantra que s’ensenya a les facultats, és 
possible quan es parla d’independència? Ho va posar sobre 
la taula el moderador, el cap d’informatius de TV Girona, Oriol 
Mas. El redactor de política de Diari de Girona, Jesús Badenes, 
va concloure que l’objectivitat no existeix com a tal, des del 
mateix moment de la selecció de notícies, i en tot cas es pot ser 
“intersubjectiu i plural”. I va apuntar la idea que el debat sobira-
nista ha deixat en segon terme altres qüestions. Jordi Grau va 
replicar que “el procés és política, però també economia i les 
necessitats de la gent”. 

Des de Catalunya Ràdio, el seu delegat a Girona, Albert Reque-
na, va negar les crítiques dels que els acusen de donar només 
veu als partidaris del procés. Per això del poder que encara 
exerceix la veu, els dos periodistes de ràdio, Albert Requena 
i Jaume Serra, van coincidir que es fa difícil destriar les emo-
cions quan es cobreixen segons quins actes.

Del repte del periodisme que veia Gaziel en la urgència en 
l’anàlisi a la base del periodisme que és preguntar, tal com va 
recordar Oriol Mas, quan cap dels estudiants en va sentir la 
necessitat en el torn obert de paraules. I aquest és el mal: si no 
hi ha preguntes no hi ha periodistes. (foto: Bonart.cat)
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Deu raons per les que val la pena 
estudiar Periodisme (o reinventar-lo si 
ja no tens edat per tornar a les aules)
Per Jorge Carrión / Jot Down

 

Potser fossin els endevins i els bruixots els primers periodistes. 
Si el fetge del rosegador mostrava tonalitats verdoses ende-
vinaven que no era bona idea erigir el campament al costat 
d’aquella llacuna sospitosa; si descobrien una zona de fongs 
al·lucinògens, decidien de seguida que aquesta informació -en 
canvi - era reservada. Havien de tenir fonts fiables, ser convin-
cents, bons comunicadors, en aquest context en què el mite 
encara no havia començat a ser substituït pel logos (es com-
pletarà algun dia aquest procés de substitució?). Sempre hi ha 
hagut dades valuosos amb què traficar. La modernitat va mul-
tiplicar exponencialment el seu valor simbòlic. La contempora-
neïtat convertir en quotidians prefixos com «mega» o «giga». 
La informació no pararà de créixer: sempre seran necessaris 

els seus gestors. Els periodistes no són més que un tipus de 
gestor, com els bibliotecaris, els arxivers, els analistes o els 
professors. Igual que ells, han de poder localitzar ràpidament la 
dada significativa. Recobrir de discurs. Saber interpretar.

Perquè de vegades la vocació no es tria
No és tan freqüent com un s’imagina, però hi ha qui atresora 
una forta vocació mediàtica. Hi ha qui des de sempre ha desitjat 
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ser periodista. En aquests casos no hi ha res a fer: no té cap 
sentit quedar-se tancat a l’armari. Surt d’aquest, home. Sigues 
periodista. Però veu clar que la llicenciatura en Periodisme, el 
màster, el doctorat, ni tan sols el treball en una de les darre-
res redaccions –com si fos l’últim mohicà- seran suficients. El 
periodisme és una manera de mirar el món, de sonsacar-lo, 
d’elaborar narrativament, de transmetre. Pot ser el seu conteni-
dor, però no el seu contingut. De manera que has de formar-te, 
a la vegada, en altres àmbits. Llegir, veure, visitar, pensar. Eco-
nomia, dret, sociologia, humanitats, cinema, televisió, viatges. 
El periodisme li donarà eines narratives a la teva mirada, però 
seràs tu qui la s’omplirà del coneixement que et permeti domes-
ticar la infinita informació.

Perquè hi Mongòlia i Orsai
No et facis il·lusions, el més probable és que no et donin feina. 
O que quan acabis la carrera o la reorientació laboral hagin 
deixat d’existir (i en canvi pervisquin diaris centenaris). El que 
importa és que demostren que un altre món és possible: preci-
sament el teu món. Un món en què la firma ha estat substituïda 
per la marca. En què els contractes indefinits s’han transformat 
en col·laboracions freelance. En què el periodista és també co-
missari, professor, blocaire, DJ. En què gairebé tot ha de re-

crear, repensar, reimaginar-se. En què les hemeroteques s’han 
tornat virtuals. En què les grans capçaleres s’atomitzen en un 
sistema solar de micromitjans. En què el periodista s’insereix 
en una dimensió superior, la de la comunicació, que al seu torn 
forma part de la supergalaxia de la circulació informativa. És 
difícil pensar avui en dia en camps tancats, en vedats de caça: 
fins i tot les revistes independents són també editorials, fòrums, 
punts de trobada, fins pizzeries; sobretot: comunitats. Abans 
era possible llançar al mercat una nova revista i construir des-
prés un públic. Ara cal crear primer un cercle de còmplices, 
que amb el temps es torni campament del salvatge oest, ciutat 
circular en terra de ningú, satèl·lit, planeta. L’esfera en el cor 
després s’instal·larà el mitjà informatiu, com abans ho feia el 
televisor al centre del saló.

Perquè estem vivint la gran explosió de la dada
Una de les conseqüències més difícils de predir l’11-S ha es-
tat l’eclosió del  Big Data, és a dir, de la gestió de monstruo-
ses quantitats de dades. Una vegada més han estat els ser-
veis d’informació i la indústria militar que han impulsat el que 
anomenem el avanç humà. Les ingents, gairebé ingovernables 
quantitats d’informació que acumulen els ordinadors necessiten 
intèrprets. Els analistes haurien de començar a fusionar-se amb 
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els periodistes per construir, a partir del Big Data, l’únic que pot 
dotar de sentit tal magnitud informativa: Big Narratives. Si el 
1999 Mark Kurlansky va publicar Bacallà: biografia del peix que 
va canviar el món, un recorregut per com la pesca de bancs 
de bacallà o l’evolució de les seves tècniques de conservació 
va generar canvis geopolítics de primera magnitud, no seria 
d’estranyar que d’aquí a unes dècades aparegui un llibre que 
es tituli: Com els bancs de dades van canviar el món, un cop 
més. El periodista com a pescador d’altura: no està malament 
la metàfora, caldrà afilar-la.

Perquè tots tenim ànima de hacker
Se m’ocorren pocs impulsos tan humans com el que ens pre-
cipita en l’abisme de la xafarderia. Tafanejar, xafardejar, posar 
verd al veí o a la celebrity: intercanviar informació -de vega-
des contrastada i altres no-. Si el periodista ha de aliar-se amb 
l’analista (o transformar-se en ell), no hi ha dubte que també 
fa bona parella amb el hacker. Només cal fer-li un cop d’ull a 
les sèries de televisió o als diaris: el nerd, el geek o el friki són 
personatges còmics, però el hacker és un personatge tràgic, 
un dels grans herois o antiherois de la nostra època. No cal ser 
Julian Assange, no cal ni tan sols vulnerar la llei, només sumar 
a la formació estadística i a la capacitat d’observar arcs narra-

tius algunes nocions de recerca de dades a través d’ordinadors 
i xarxes. Com més, millor. Diguem: el periodista com un hacker 
legal. El periodista informàtic.

Perquè està per reinventar la figura del periodista
En l’imaginari col·lectiu el periodista encara es vincula amb la 
redacció. Però aquest és només un dels seus espais possibles. 
La llar es converteix en laboratori, en taller, en superfície de 
postproducció. Els fronts en els quals es multipliquen les pos-
sibilitats de l’artista de la realitat són múltiples. Alguns podrien 
ser: el transmedia (Malvines 30), l’art contemporani com a pràc-
tica documental o històrica (El Camp de la Bota, de Francesc 
Abad), el periodisme en vinyetes (Joe Sacco), la intel·ligència 
col·lectiva (Wikipedia), el desenvolupament de programes es-
tadístics, l’escriptura de novel·les de no ficció (Emmanuel Ca-
rrère) o la producció de jocs. Els newsgames ens obliguen a 
pensar la realitat a través de la interacció i de la reflexió: qui 
li havia de dir a la teva mare que el seu fill anava a exercir el 
periodisme dissenyant videojocs?

Perquè el periodisme està en gairebé tot arreu però no obs-
tant això...
Estem en temps de fes-ho tu mateix i d’amateurs que es con-
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verteixen en professionals a cop de visites de bloc, de retuits 
o de visionats de Youtube. Però la tècnica, l’artesania no sem-
pre es pot aprendre intuïtivament. I, sobretot, només pot millo-
rar, perfeccionar gràcies a la pràctica crítica i l’estudi. Estudiar 
Periodisme és obligar-se a una disciplina d’aprenentatge, de 
lectura, d’avaluació. Perquè després, durant tota la teva vida, 
ja puguis aprendre, llegir i avaluar-te pel teu compte. Aquest 
impuls és necessari, per després interioritzar la inèrcia. Perquè 
sense aquesta energia interna que t’impulsa cap endavant (en-
cara que en l’horitzó hi hagi un barranc), al ritme de les gam-
bades del present, la realitat i les seves notícies deixarien de 
interessar. I seria la fi.

Perquè sempre naixeran nous hobbies, noves passions, 
noves tendències
No se m’acut paraula més precisa per nomenar a la «tendèn-
cia» que la paraula «tendència». Tecnològics, artístics, profes-
sionals o socials, constantment sorgeixen noves maneres de 
relacionar-se amb allò que ens fa humans: la moda, la ciutat, 
els territoris, la imaginació, els altres. Entre les moltíssimes uti-
litats del periodisme hi ha la de justificar la teva addicció, la teva 
afició, la teva passió. Ja sigui en un bloc, en una revista, en un 
programa de ràdio o en un periòdic, si et converteixes en un 

autèntic erudit en un llenguatge o una pràctica que acaba de 
començar a desenvolupar-se i que, per tant, encara no compta 
amb experts, no hi ha dubte que podràs generar discurs perio-
dístic en aquest àmbit. Per descomptat és més difícil aconse-
guir-ho en disciplines i temes que es consideren clàssics. Però 
això no hauria abocar al desànim. Al cap i a la fi, el mateix 
periodisme ja és una pràctica i una àrea de coneixement amb 
diversos segles de tradició.

Perquè alguna cosa cal estudiar
Arquitectura no, perquè no es construeix obra nova. Dret no, per-
què sobren advocats i no es convoquen places de jutges. Me-
dicina i Magisteri tampoc, perquè s’està retallant en sanitat i en 
educació. Llavors? Semblava que invertir en formació en noves 
fonts d’energia resultava convenient, però el sector no acaba 
d’arrencar. Què volem, que tota una generació estudiï Informàti-
ca i Gastronomia? Què farem amb una generació sencera de 
programadors i cuiners? A diferència dels estudis absolutament 
tècnics, amb una projecció laboral molt definida, el periodisme i 
la comunicació audiovisual (maleït el dia que els van separar), 
com les matemàtiques o les humanitats, haurien d’educar sobre-
tot metodologies d’anàlisi i de formulació, d’observació i de relat. 
Coneixements d’adaptació a tot tipus de mitjans.
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Perquè val la pena sentir-se part d’una noble tradició
A “La banda que escrivia tort”, la imprescindible història del Nou 
Periodisme signada per Marc Weingarten i publicada per Llibres 
del KO, trobem múltiples exemples de com el periodisme -com 
qualsevol altra tradició intel·lectual- es construeix com una suc-
cessió d’artesans que aprenen d’altres artesans, de mestres i 
deixebles, de referents clàssics i de nous fars contemporanis. 
(...) Però sobretot hi ha els periodistes gairebé anònims, els 
nostres primers caps, els primers que van editar textos nostres, 
els professors de la facultat, el redactor del setmanari del nos-
tre poble, el noi de segon de batxillerat que dirigia la revista de 
l’institut i que ens va demanar una crònica o un còmic. Tots els 
autors de tots els textos que hem llegit al llarg i ample de les 
nostres vides. Tot això forma un embolic. Una tradició polimorfa 
de la qual val la pena sentir-se’n part. O simplement una banda: 
les dels que escrivim tort. No som gent especialment recoma-
nable, però ens agrada el nostre ofici i creiem en ell. T’uneixes 
al club?
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Consells perquè els periodistes 
construeixin la seva marca personal
Per Natasha Tynes / IJNet

 

En l’era de les retallades de llocs de treball i l’avanç digital en 
els rols tradicionals dels mitjans, és cada vegada més important 
que els periodistes es destaquin.

Promocionar-te com a periodista és una manera de dir-li als teus 
possibles ocupadors què és el que pots aportar. Reconeixent la 
importància que els periodistes creïn la seva pròpia marca, el 
Centre Internacional per Periodistes està portant endavant un 
curs online titulat “Branding per a professionals de mitjans de 
comunicació”, desenvolupat per Steve Buttry, un capacitador de 
mitjans digitals i professor visitant de la Escola Manship de Co-
municació Social de la Universitat Estatal de Louisiana .

Per Buttry, “el branding [la creació d’una marca] és un terme 
general per referir-se a l’esforç d’identificar un periodista amb 

el seu treball i distingir-lo d’altres a l’àrea”. El curs cita exem-
ples de periodistes que estan fent un treball exemplar per crear 
la seva pròpia marca, com  Greg Linch, Mandy Jenkins  i  Jeff 
Edelstein, entre d’altres.

IJNet va conversar amb Buttry sobre el branding i el va consul-
tar sobre quines eines i consells recomana perquè els periodis-
tes aconsegueixin crear la seva pròpia marca.
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Quins són els cinc consells que li brindes als periodistes 
que volen promocionar-se?
1. Una bona marca comença amb un treball de qualitat. El bran-
ding no és un substitut de la qualitat, però sí una manera de 
assegurar-te que el teu bon treball serà reconegut.

2. Utilitza Twitter per participar dels intercanvis sobre el periodisme 
i/o el teu nínxol en el periodisme i/o el nínxol temàtic que cobreixes.

3. Considera tenir un bloc per participar dels intercanvis sobre 
el periodisme i/o el teu nínxol en el periodisme i/o el nínxol te-
màtic que cobreixes.

4. Googleja amb tu mateix (amb les paraules clau que creus 
que el teu possible ocupador faria servir, especialment si tens 
un nom comú). Pensa en com els resultats et representen a ni-
vell professional. Si alguna cosa que apareix en els primers re-
sultats no et fa quedar molt bé, considera demanar una actua-
lització (si el contingut està desactualitzat, també pots demanar 
un canvi en el titular). A més tingues en compte la possibilitat 
de crear un contingut nou que tingui un fort posicionament en 
els cercadors i pugui aparèixer en els primers resultats de la 
teva cerca.

5. Assegura’t de proporcionar informació detallada, actualitzada 
i precisa de la teva carrera a LinkedIn, a la secció “sobre” del 
teu bloc, a about.me i en els teus comptes en les xarxes socials. 
En el teu perfil de Twitter, Facebook o altres xarxes socials, 
proporciona un enllaç al millor resum de la carrera que tinguis.

Quins són els errors més comuns que cometen els perio-
distes a l’hora de promocionar-se?
Potser percebis que el branding consisteix a “parlar sobre tu 
mateix” i de fet de vegades és important que parlis de tu. Però 
no cometis l’error de creure que el branding és només parlar de 
tu mateix. En altres entorns socials (llocs de treball, festes, con-
ferències, etc.), a ningú li agrada estar amb algú que està tot el 
temps parlant de si mateix. A les xarxes socials funciona igual. 
Comparteix enllaços sobre les coses interessants que llegeixis 
al web. Retwittea tweets interessants. Contesta a les persones i 
uneix-te a converses interessants. Després, quan comparteixis 
links sobre el teu propi contingut, la gent estarà interessada en 
llegir o mirar el teu treball. 

Quines eines digitals recomanes per fer branding periodístic?
Les eines poden dependre de les teves habilitats: si produeixes 
videoperiodisme, eines com YouTube, Vimeo, Instagram i Vine 
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són les més importants. Si el teu treball implica guarir contin-
guts, eines com Storify, Spundge i RebelMouse seran clau.

Podries donar exemples de periodistes que s’estiguin pro-
mocionant realment bé?
Andy Carvin és un exemple excel·lent. Quan era a NPR, el 
compte de Twitter es va tornar de lectura obligatòria durant els 
aixecaments de la Primavera Àrab. Es va convertir en una de 
les marques més fortes en les xarxes socials, per no dir de tot 
el periodisme. Aquesta marca a Twitter li va donar l’oportunitat 
d’escriure un llibre, Distant Witness  (Testimoni Distant), que 
va enfortir encara més la seva marca. I quan twitejà que NPR 
li havia ofert un retir incentivat, va començar a rebre consultes 
de treball immediatament. Els meus ex col·legues del projec-
te Thunderdome, de Digital First Media, també són excel·lents 
exemples de branding. Tenien fortes marques individuals i 
col·lectives, de manera que quan la companyia va tancar Thun-
derdome durant la primavera passada, tot i que estàvem res-
tringits a un reduït mercat de treball, l’staff del projecte va acon-
seguir excel·lents llocs de treball.
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Set grans moviments i tendències per 
al 2015
Per Now i Marketing News

 

Sota l’epígraf Set grans moviments i tendències per al 2015, 
l’equip d’Estratègia i Innovació de Now ha destacat les se-
güents tendències com a claus per a aquest 2015.

Com explica Jesús Melero, brand strategy director d’aquesta 
unitat de consultoria estratègica de l’agència Dommo.x, “són 
set tendències que ens ajuden a entendre com està canviant el 
consumidor, els seus hàbits, somnis i, en general, conèixer les 
seves noves exigències a les marques”.

1. ‘The start economies’.- El món canvia cada dia, i la relació 
entre els consumidors i les companyies també. The start econo-
mies parla d’una nova relació i forma d’entendre al consumidor. 
Economies que neixen des del digital i que estan incorporant 
l’usuari en el centre. Economies que busquen satisfer les ne-

cessitats actuals; necessitats que la resta de companyies sem-
blen no poder satisfer, almenys, tan ràpid. És temps de canvi, 
és temps del consumidor, és temps de les ‘start economies’.
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2. ‘Living on data’.- Sigui ‘big’, ‘small’ o ‘medium size’, vivim 
envoltats de data; vivim a ‘data’. El desenvolupament de l’ús de 
tecnologies, així com l’avanç de les plataformes per a la seva 
recollida i assimilació està marcant un paradigma en el món 
del màrqueting. Des de la comunicació personalitzada i hiper-
contextual, a campanyes més reals i amb un toc de proximitat. 
En aquest sentit, cal anar amb compte amb la prima línia que 
separa l’”oh, que interessant!” I el “és la meva vida, són els 
meus dades!”

3. ‘Context is the King’.- El contingut és important, però el 
context, encara més. Si una marca guanya la batalla del con-
text avui, estarà aconseguint que el seu missatge sigui més 
rellevant i, sobretot, millor percebut. El context social, temporal 
i personal comença a cobrar cada vegada més importància de 
cara a la formulació de missatges de màrqueting. Aquest ma-
teix context pot fer que el target canviï i que una marca sigui 
percebuda com una marca de valor i propera.

4. ‘New narratives’.- Ens enfrontem a nous temps en la crea-
tivitat, noves formes de parlar, conversar i sobretot, guanyar 
l’atenció. ‘New Narratives’ ens mostra les claus per fer que 
la gent vulgui escoltar les marques. La música, l’interactiu, el 

‘transmèdia’, entre d’altres factors, fan que les marques tinguin 
avui moltes més formes de conquerir l’atenció del consumidor 
que ahir. Avui el com és cada vegada més rellevant: no es tracta 
només del mitjà, sinó del que es posa en aquest mitjà.

5. ‘Social Animals’.- És igual quan i on estiguem. Els éssers hu-
mans necessitem la comunitat. Estem més sols que fa uns anys? 
Som animals socials, i cada vegada ho necessitem ser més. Per 
això triomfen les tecnologies i aplicacions que uneixen les perso-
nes i els permeten connectar amb la gent. Fins i tot les marques 
comencen a ser part de les converses (de tu a tu) o generar entre 
diversos (et un). Així, cada dia es desenvolupen nous segments i 
formes d’unir les persones per interessos o hàbits.

6. ‘Fix and tell’.- Les solucions són el nou màrqueting. La gent 
no confia en les institucions, ni en els governs, però si en les 
marques com a agents del canvi. ‘Fix and Tell’ recull una nova 
forma de màrqueting en què les marques tornen a ser relle-
vants. El social és el que més es comparteix en xarxes socials, 
de manera que és una de les formes més autèntiques perquè 
les marques siguin i generin converses. És el moment perquè 
les marques ajudin a la societat per detectar un problema, 
resoldre’l i explicar-ho.
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7. ‘Discovering a new future’.- Ens agrada el futur. És aspi-
racional, somiador, ple d’esperança i emoció. El futur, sobretot 
entre els ‘millennials’ (població fins als 30 anys), està guanyant 
cada vegada més força. Tothom somia i posa les seves espe-
rances en el futur i els avenços. Avui la tecnologia no és només 
una tècnica, sinó un missatge rellevant per a les marques. Ro-
bots, espai, sensors, ‘weareables’, planetes, xips... potser no 
s’entengui del tot, però una cosa és clara, “el futur” cada vega-
da està més a prop, i això agrada.
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Més eines, millor periodisme, més 
investigació
Per Nacho Calle / MásInvestigación

 

En les dues primeres edicions del Màster en Periodisme 
d’Investigació, Dades i Visualització de ,a Universidad Rey Juan 
Carlos, de Madrid, més de 20 periodistes han estat entrevistats 
per aquest portal MasInvestigacion, de la mateixa universitat. 
Al llarg de les converses que aquests professionals han man-
tingut amb els alumnes del màster s’han recollit consells, re-
comanacions i experiències de gran utilitat per als periodistes 
que ara comencen a desenvolupar-se en nous camps, com el 
periodisme de dades, o que han iniciat la seva carrera profes-
sional recentment. Tots ells coincideixen que hi ha futur per al 
periodisme, en la importància d’explicar una història atractiva 
i en allunyar-se de les pantalles per també recórrer el carrer.

“El major secret d’una unitat d’investigació reeixida és la quali-
tat dels professionals que la integren”. Amb aquestes paraules, 
Giannina Segnini, en una de les primeres entrevistes després 

de renunciar a dirigir la unitat d’investigació del diari La Nación 
de Costa Rica, expressava la importància de la col·laboració i 
la professionalitat dels membres d’un equip disposat a tractar 
temes en profunditat.

La investigació li aporta més credibilitat al mitjà

En aquests dos anys d’entrevistes, el periodisme d’investigació 
s’ha assenyalat com el valor afegit d’un mitjà, el gènere que 
ofereix a la societat continguts exclusius i de més qualitat. “Un 
dels fets diferencials que pot aportar la premsa escrita és la 
investigació”, afirmava Antonio Baquero.
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No obstant això, les investigacions requereixen “temps, esforç 
i una bona metodologia”, recorda el brasiler Diego Escosteguy, 
“les poques vegades que el treball té èxit, obtenint com a resul-
tat un reportatge de qualitat, hi ha un fugaç sentiment de satis-
facció. Sempre barrejat amb la convicció que el treball podria 
haver estat millor”.

“Quan es tracta de periodisme d’investigació sempre es lídia 
amb tota mena de dificultats”, comentava l’argentí Hugo Alco-
nada. “La impossibilitat d’accedir a les fonts i documents oficials 
pot portar al periodista a dependre en gran mesura d’informants 
anònims i ‘goles profundes’”. No obstant això, continuava Al-
conada, aquest esforç és necessari perquè “la investigació li 
aporta més credibilitat i respecte al mitjà entre els seus lectors”.

Per Miguel Ángel Bastenier “només existeix el periodisme 
d’investigació. Tota la resta és farciment. Hi ha dos termes que 
volen dir el mateix: agenda pròpia i periodisme d’investigació. 
Si hi ha alguna defensa per a aquesta catàstrofe que està patint 
la premsa, és tenir agenda pròpia i investigació. Fem un perio-
disme en el qual comuniquem tots el mateix”.

Per la seva banda, el salvadorenc Carlos Donada afegia que 
“els grans comptadors d’històries han abandonat els grans mi-
tjans i estan sorgint nous espais de trobades molt interessants. 
Crec que les organitzacions s’han de mobilitzar més amb el 
periodisme d’investigació”.

Però no tot el que es publica com periodisme d’investigació 
realment ho és. Com afirma el director de Mediapart, Edwy Ple-
nel: “hi ha un periodisme d’investigació que és un periodisme 
de ganduls: el periodisme d’atestats. Van a buscar coses que 
estan en un dossier judicial, però en el fons es converteixen 
en els aliats, els portaveus d’una de les parts. Això és fàcil. 
Tothom ho fa. No és una veritable investigació”. Per això, Plenel 
assenyala: “ la investigació és que el periodista tingui iniciativa 
pròpia”.

Per això, des del seu despatx de Milà, Leo Sisti comentava, 
reforçant aquesta idea del periodisme de pròpia iniciativa, que 
“cal ser tenaç, insistent, estar a sobre de la gent. Però no en-
ganxat a un telèfon o estar assegut davant de l’ordinador. La 
notícia s’obté amb el contacte humà, les fonts cal tractar-les, 
convèncer. Es parla amb la gent i se li contesta quan diuen 
idioteses, aquest és l’ofici”.
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L’anàlisi de dades no és suficient per publicar

Un dels perills del periodisme de dades és que el periodista se 
centri tant en les dades que s’oblidi de la història. Aquesta és 
una de les idees centrals del Màster i també de les converses 
publicades en MasInvestigacion.

Hassel Falles assegurava: “no pots pretendre que l’anàlisi de 
dades sigui suficient per a publicar. Ens diem periodistes o re-
porters per alguna cosa: hem d’anar a reportejar, hem de sortir 
al carrer a veure les històries. Les bases de dades són comple-
mentàries d’aquest reporteig. Les bases de dades et diuen que 
hi ha un fenòmen interessant d’analitzar, però tu has de sortir 
al carrer. Qualsevol història, si no té el component humà, passa 
sense transcendència”.

Per la seva banda, la xilena Mónica González reforçava aques-
ta idea i deia que “les bases de dades són importants perquè 
et serveixen de suport, però les històries es troben al carrer. 
Una investigació sense un rostre que mostri els efectes en la 
població no té interès”.

“Les millors històries no són a la pantalla de l’ordinador, es-
tan en les persones”, deia Escosteguy, assumpte sobre el qual 
també s’atura la periodista argentina Sandra Crucianelli: “no hi 
ha res que substitueixi al periodista recorrent els carrers de la 
seva ciutat o entrevistant cara a cara a una font. Hi ha treballs 
que poden fer-se amb fonts digitals i el periodisme de base de 
dades s’enquadra perfectament dins d’aquesta categoria. És 
només una part del periodisme i això ha de quedar clar”.

Crucianelli recordava també que el periodisme de dades “és 
el mateix periodisme d’investigació que s’ha fet sempre, però 
amb eines diferents i un cabal d’informació enorme”. I a més 
apuntava que “la definició correcta és periodisme de base de 
dades . En diem periodisme de dades per comoditat en el ma-
neig del llenguatge. Tots els periodistes fem servir dades, però 
la diferència és el volum que se’n utilitza”, sentenciava.

Lise Olsen creu que el “periodista d’investigació ha d’estar a 
l’aguait de com aconseguir i gestionar dades electròniques en 
diversos formats. No saber manipular i usar dades és com ser 
analfabet en el llenguatge de registres públics moderns”. Per 
això mateix, Alberto Cairo té el convenciment que “ tots els pe-
riodistes, independentment que vagin a treballar amb dades o 
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no, haurien de tenir coneixements bàsics d’estadística i núme-
ros”.

Les bases de dades i manejar programes com Tableau, Google 
Fusion Tables o Excel és una cosa fonamental per a un perio-
dista avui en dia i així ho apuntava Olsen: “també és important 
utilitzar altres eines disponibles, com ara les de mapeig i admi-
nistradors de bases de dades. Avui dia, hi ha múltiples eines 
noves de visualització de dades. La quantitat i diversitat sol ser 
aclaparadora, però la base és entendre els formats i consultar 
dades eficaçment per trobar les notícies dins d’elles”.

En aquesta mateixa línia, Paul Bradshaw assenyalava que “el 
periodisme de dades pot aportar un rigor extra a les informa-
cions”. Aquest periodista britànic afirmava que cal un canvi de 
mentalitat al periodista: “utilitza xarxes socials en lloc de revisar 
pàgines web cada matí, canvia les eines de detecció de da-
des en lloc d’estar consultant diàriament quins registres publica 
una organització dedicada a peticions de informació pública, 
usa Ctrl+F en lloc de tractar de trobar alguna cosa de manera 
manual en un document gegantí”.

Però si una nova visió de les eines i una nova forma de treballar 
és fonamental per al periodisme de dades, també ho és comp-
tar amb un equip multidisciplinari. “Un com a periodista no pot 
pretendre saber-ho tot. La millor forma és buscar gent que tingui 
coneixements diversos perquè puguis aprendre. Els enginyers 
acaben aprenent de periodisme, els periodistes d’enginyeria, 
els desenvolupadors web acaben aprenent de periodisme i no-
saltres també aprenem d’ells”, assegurava Hassel Falles.

Aquesta idea de formar un bon equip també va ser assenya-
lat per Giannina Segnini com un element principal a l’hora de 
posar en marxa un treball de Periodisme de Dades: “el perio-
dista que no aprengui a treballar en equip està condemnat a 
convertir-se en irrellevant o quedar-se sol”. Al que va afegir: “un 
periodista sol és incapaç de dominar totes les disciplines que 
es requereixen per fer periodisme de qualitat en el present. En 
canvi, si el periodista treballa de veritat en equip amb els seus 
col·legues i amb professionals d’altres disciplines, respectant i 
impulsant la participació lliure de tots des de l’origen de cada in-
vestigació, el coneixement es multiplicarà, les capacitats de tots 
es complementaran i el resultat serà sempre de més qualitat”.
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Transparència: cal rearmar als ciutadans i als periodistes

Borja Bergareche va assegurar a MasInvestigacion que “a la 
vida dels periodistes, el que marca la diferència, més que la llei 
en si, és aquesta cultura de la transparència . És poder fer la 
nostra feina en un ecosistema obert on la informació pública, 
la informació en mans de les diferents administracions i poders 
públics, no sigui una mercaderia que circuli sota la taula”.

Diu Bergareche: “perquè una llei de transparència sigui efec-
tiva no n’hi ha prou amb escriure en un paper amb totes les 
benediccions legals que les administracions han de ser trans-
parents. Des del punt de vista intern de l’administració suposa 
transformar la manera en què es gestiona, s’arxiva i es difon la 
informació. [...] Però també cal mirar a l’altra part de l’equació, 
que seria l’administrat. I aquí és veritat que hi ha ser molt au-
tocrítics. L’accés a la informació, o que de sobte tinguem al 
nostre accés més dades, suposa que els ciutadans tenim el 
repte d’utilitzar-les per demostrar que ens interessa, que ens 
preocupa, que volem exercir el nostre dret”.

Per això, afirma que “cal reequilibrar els poders. Les lleis de 
transparència formen part d’aquest reequilibri. Cal rearmar als 
ciutadans i a aquelles professions que juguen un paper impor-
tant en la protecció del ciutadà, entre els quals hi ha els perio-
distes”.

Oscar Serrano, de Puerto Rico, també insisteix en la importàn-
cia que juga el periodisme en la transparència i el paper relle-
vant que tenen els periodistes a l’hora de fer més transparent 
una societat. La transparència “requereix que els periodistes 
s’especialitzin i que ajudem i contribuïm a canviar la cultura del 
Govern sobre la informació. Hi ha un tema que pot ajudar molt a 
l’accés a la informació: l’empenta global que hi ha cap al govern 
obert i digital”. (Fotomuntatge dels entrevistats: Nacho Calle)
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Mirada al local
Editorial de la revista Anuncios

 

Per més que siguin les titulars dels grans comptes i campanyes 
i per més que protagonitzin l’actualitat més notòria i vistosa del 
sector, les grans agències de publicitat nacionals (les que ope-
ren en l’eix Madrid-Barcelona, valgui aquesta manera de defi-
nir-les) no són les úniques jugadores del nostre mercat. Al seu 
costat, geogràficament parlant, opera un nombrosíssim grup de 
companyies el treball de les quals no és tan visible en el pla 
general però que, sens dubte, fan una contribució apreciable 
al volum conjunt de negoci del sector a tot l’Estat. Es tracta del 
que hem anomenat agències locals. 
Anuncios ha fet una enquesta entre directius que ha pretès la 
major cobertura geogràfica possible, encara que sens dubte en 
futures edicions aquest aspecte es podrà millorar, però que en 
qualsevol cas recull un ventall d’opinions ric i revelador. Potser 
la conclusió principal que s’extreu de les respostes és que els 
problemes que la crisi ha plantejat a les agències locals i els 
camins per sortir-ne no són molt diferents que els que han 
afrontat les seves germanes nacionals. Quant als efectes de 

la recessió, els professionals parlen de retallada de pressupos-
tos i de plantilles i la conseqüent necessitat d’adoptar models 
de treball més flexibles i marcats per la col·laboració ocasional 
amb especialistes, però no s’esmenta molt el debilitament del 
poder de prescripció davant l’anunciant, cosa que és bastant 
comú sentir queixar-se a les grans agències. Potser en el cas 
de les locals la proximitat al client de què parlen sempre és més 
real i per això s’han vist menys afectades pel problema.
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EL BUTLLETÍ de l’amic

A l’hora de buscar camins de sortida i millora, potser el més 
citat, i segurament resulta obvi, és el de la digitalització, però 
és un terreny en el qual molts anunciants locals tenen encara 
força per avançar. També es parla de flexibilitat, adaptabilitat, 
creativitat, cooperació i fins i tot d’internacionalització, terreny 
en el qual ja han entrat algunes i que sens dubte resulta molt 
interessant de consignar. Tot això unit al seu avantatge obvi i 
gairebé apriorístic, que és el coneixement del mercat local, el 
qual segurament és més important que fa anys perquè, com 
diu gràficament un dels enquestats, aquests mercats han vist 
incrementada la seva complexitat i per fer una campanya efec-
tiva ja no n’hi ha prou amb contractar espais en el diari líder de 
la zona, cal pensa en els mitjans locals.

Una altra possibilitat de creixement per a les agències locals és 
el fet que els anunciants espanyols, d’acord amb les dades de 
l’últim informe AgencyScope, de Grupo Consultores, es mos-
tren més proclius que fa anys a treballar amb major nombre 
d’agències, a assignar projectes a agències diferents de la ti-
tular del compte.

Sigui com sigui, el pes de les grans companyies del sector no 
ha d’impedir apreciar el paper que juguen i poden jugar en la 
indústria les agències locals.
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